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847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk 1418 - 1811. 
Regestenlijst van inv.nr. 149 Algemeen Protocol, (20 februari 1432), 27 november 1434), 11 januari 
1435 – 28 oktober 1438, (23 oktober 1439), (21 juni 1640) 
 
perkamenten omslag waarop: vij 
1434 35 36 37 
fol 1 - 60 
? katernen  
480 akten 
Oisterwijk,  W.de Bakker 13 januari 2001 
ook gebaseerd op aantekeningen mr G. Berkelmans 4 oktober 2007 
transcriptie grootste deel door Mark Vermeer januari 2015 
scans van dit protocol door Luud de Brouwer op: https://www.flickr.com/photos/duul58/6486002553/ 
 
Rechterlijke Archieven - Schepenbanken 
Oisterwijk, R.149 oud nr Oesterwijk no ?  
watermerk ?  
 

Verklaring van enkele afkortingen: 
    
B = bunder (8 L = 1 B) ? L = lopense (50 R = 1 L) 
bvvo = binnen de vrijheid van Oisterwijk mma = met meer anderen (cum quibusdam 

alijs) 
  n.s. = nieuwe stijl, de nu gebruikte jaarstijl, 

beginnend op 1 januari 
dmaw = daar moeder af was   
dw = dochter van wijlen otw = Oisterwijk 
jeec = jaarlijkse en erfelijke cijns R = roede (lengte- en oppervlakte-maat) 
jeep = jaarlijkse en erfelijke pacht te = ten erve 
  tpl = ter plaatse (in loco dicto) 
< > gelegen tussen < links > rechts tt = ter tocht (vruchtgebruik) 
^ v  strekkende van ^ tot v zw = zoon van wijlen 
    

 

1. 1435 januari 11 847.Sch.Otw,R.149,1-1 
1434 1435 36 1437 
Scabini in Oesterwijck anno xxxiiij et xxxv feria tercia post Epyphanie domini scilicet 
Jo. Catwijck  
Jo. Jo. Wijtmans  
Willem Pistor junior  
Willem van Beeck  
Dieric van Gorchem  
Willem Luwe et 
 Henric Nellen  
– juraci eadem anno  
Jo. de Elst et  
Jo. Wijtmans . 

2. 1435 mei 2 ? 847.Sch.Otw,R.149,1-2 
[voorschot op het zegelgeld dat de schepenen krijgen] 
Ista sunt exposita pro scabinis supra sigillis suis anno predicto 
[a] Primo exposui ex iussu Jo. Wijt et Wil. Pistor junioris in domo Willelmi Pistoris predicti ij [2] cromstert de 
simbolo 
[b] Item exposui ex iussu scabinorum in puerperio Back Forestarij xviij [18] cromstert de carnibus omnis  
[c] Item exposui in domo Willelmi Pistoris junioris 1 cromstert de simbolo pro Jo. Wijtmans Willem Pistoris 
predicto in crastino Philippo et Jacobi apostolorum [2 mei 1435 ?] 
[d] Item in die inventionis crucis exposui in domo Wil. Pistor junioris quando cum scabinis fui in Haren de 
simbolo idem de prandio pro v cromstert 
[e] Item in sponsalibus Jo filii Wilhelmi Pistoris senioris exposui ex parte scabinorum 1 clynckart 
[f] Item in sponsalibus Arnoldi Appels fili similiter exposui ex parte scribinorum 1 clynkart 
[g] Item exposui pro scabinis pro panno capuciorum quod levavit Henrics Emmenzoen van Ryel vij 1/2 
gouden clinckart 
[h] Item exposui pro scabinis in domo Luckini v cromstert presentibus Jo. Wyt Willem Pistoris Heyn Laurentij 
et Jo. Wijt. junior 
[i] Item exposui in domo Wilhelmi Luwe vi cromstert de symbolo in dominica post Dionisy[16 oktober 1435 ?]  
presentibus Jo. Catwijc Jo. Wijt Lukono Petro de Best et Arnoldo filio quondam Jo de Laerhoven fratre Pauli 
Wolfs knecht 
[j] Item exposui pro scabinis in sponsalibus Engberti Borchmans et pro expensis in domo Wilhelmi Pistoris 

https://www.flickr.com/photos/duul58/6486002553/
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junioris in dominica post conceptiuonem sancte Marie virginis [11 december 1435 ?] xxij cromstert 

3. 1435 mei 17 847.Sch.Otw,R.149,1-3 
[betaling aan schepenen] 
Item opten Ascensiendach anno xxxvi gerekent metten scepenen van hoiren zegelghelde Ende afgecort dit 
dat hier voirscreven is Soe coemt hen noch ix scilde vier gulden burgundie dair dat half mudde rogs vanden 
conventen van Tongherloe mede in gerekent is 
Item des soe hebben die scepenen my bevolen te betalen iiij scilde burgundie tot Willems [doorgestreept: 
van Beke ende vij cromstert tot Willem Luwes] in afcortinge van den xi scilde voirscreven  
Item betaelt Henricke vanden Doren in afcortinge vanden ix scilden voirscreven 

4. 1435 augustus 4 847.Sch.Otw,R.149,1-4 
[hierna strookje met aantekeningen van geldverzending naar Brussel] 
Geseint tot Bruessel met Griet Putcupe ij gouden peter 1 gouden croen iiij 1/2 gouden clynckart 1 gouden 
beyers gulden en iij art gulden gerekent voer xij gulden te xvi cromstert anno xxxv facta quarta post Petrum 
ad vinculam 
Item noch geseint tot Bruessel ij ? gouden Philippus scilde iij ? gouden artsgulden iiij stuver ende drye ley 
crumstert gerekent voer vi gulden te xvi crumstert meer iij pleck opten zondach van  half vasten [18 maart 
1436 ?]  vanden termijn van Kersmis anno xxxv 
[vermoedelijk betaling voor de pacht van het secretarisambt] [vgl. R.155,1v (1445)] 

5. 1640 januari 21 847.Sch.Otw,R.149,los na 1-1 
briefje [17de eeuwse aantekening van een advocaat over het recht op de aard van Oisterwijk]  
Memorie  
om dese missive te doen copieren  
wesende eenen brief geschreven bij die van Oisterwijck aende schepenen van den Bosch soo het schijnt 
ende . . . . v date [doorgehaald: wesende] oft jaer wesende dandere acten hierop staende [als [doorgehaald: 
deser] ende te letten soo ick meynde dat dese Jan Leyten van Beerze hem naderhandt gecocht inden aert 
van Oisterwijck  
daer staet wel tegen dat de slae in desen brieff geruert is beleydt voerden rentmeester 
[zie de papieren van uitzonderlijk formaat; alleen in het oorspronkelijk te lezen] 

6. 1435 ? 847.Sch.Otw,R.149,los na 1-2? 
[dwars beschreven] 
[uitzonderlijke formaten van papier] 
de eerste over Jan Leyten van Beerse en de rentmeester [zie voor] 
[de tweede oorkonde] 
Gheryt gheheyten Berkelmans voer sijn gebreck dats te weten voir een jeec van 15 scillingen chijns 
paeyments als ghemeynyc in boersen gaet opten ghedach? dat sal wesen altoes des sondachs voor 
dertiendach te betalen welker erfcijns voerscreven Aerts Enghbrechtssoen van Vucht in enen wittighen cope 
ghecreghen heeft jeghen Peteren Biterszoen Jans Biters zoen van Helvoert ende gheleghen sijn op  
 een erfenisse die inder prochien van Helvoert gheleghen is hodende drie lopensaet ligghende ghelyc 

als dat in scepenen letteren van Oesterwijck daer op ghemaect volcomeliker begrepen is  
daer de date af is ghemaect worden in den jaer ons Heeren doemen screef dusent driehondert veertich ende 
acht des zaterdachs nae Korsdach [27 december 1348]. Ende welke erfchijns voerscreven nu totten 
voirscreven Gheryt Berkelman comen is met eenre erfdeylinghen gedaen met sinen mede erfghenamen 

7. 1435 oktober 11 847.Sch.Otw,R.149,los na 1-3? 
Willem van Brakel Jan die Hertoge man ende momber Luytgarde sijns wijfs Henrik van Beke man ende 
momber Beelen sijns wijfs Margriet Alijt wittige kynder Jacobs van Brakel wilner - - -  voor hem selven ende 
voer Jacob ende Peteren hoeren bruederen wittige kynder wilneren Jacobs van Brakel kennen ende lieden 
dat sij ontfangen hebben by hant Laureyns vander Heyden van Jacobs wegen vander Heyden sijns neven 
alsulken versterf als hem verstorven is van wilneren Elisabeth Geritsdochter van Brakel wilner hoere nychte 
ende scelden daer af quijt voer hen selven ende voer Jacob ende Peteren hoeren bruederen vanden 
versterve voerscreven Jacob van der Heyden hoeren neve voerscreven ende alle die des quitancie 
behoeven- schepenzegel aangehangen anno xxxv die therty post dyonisij - schepenen Jan van Catwic Jan 
Jans Wijtmans zoen ende Willem Luwe 

8. 1436 januari 3 847.Sch.Otw,R.149,los na 1-4? 
[aardbrief] 
wij scepenen ende gesworenen der vrijheyt van Oesterwijck doen cont ... dat wij bij wille ende consent der 
gebuer van Oesterwijck gemeynlc ende der gheenre die totter gemeynten van Oesterwijck behoeren 
Heylwighen Alytendachter wilner vander Vloet in onser gemeynten ontfangen hebben die te gebruycken van 
hoir ende van hoere nacomelingen tot ewighen daghen met eenre vuerstat daer sy nu in der 
heghenwoerdigheyt in woent na geboden die inder kerken van Oesterwijck geleet sullen werden aan welke 
geboden Heilwich en nakomelingen schuldig zijn te houden gelijk die gebueren van Oesterwijck - schepenen 
en gezworenen hebben onser vryheytszegel desen brieven op ende aengehangen 1435 in januari drie 
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daghe [3 januari 1436] 

9. 1432 februari 20 847.Sch.Otw,R.149,los na 1-5? 
[akte van naderschap] 
Aernt vander Heyden zoen wilner Willems vander Heyden boet syn blikende ghelt godspenninc lyscope 
hoetghelt ende lyscope ende lyscope ende hoetgelten te quyten ende te loessen myt recht van naerscappen  
 - een stuc beempts gheheyten Eefsenbeempt dats te weten die helft van Eefsenbeempt daer die ander 

helft toebehorende is  Gheryt gheheyten Witen Wyten den jonghen par. Oesterwijck in een stede 
geheten Hukelem < Maes Buckincs oostwaerts > die andere helft van Gerit Wyten ^ optie Aa v krn 
Mercelys Wyten 

welc stuc Laureyns vander Heyden z.w. Willems in een wettige koop gekregen had van Peter geheiten des 
Greven z.w. Jans Greven als wittighe man ende momber Kathelinen d.w. Elisabetthen Henrics 
Costersdochter gelijk Otw brieven begrijpen  
en bood te doen wat er toe staat en in alder tyt dat hyt met recht doen soude - scepenen Wijtman Wouters 
zoen vanden Dael ende Jan vader Elst die hopr etc. dertich ende een en twentichsten dach der maent van 
februari [20 februari 1432 n.s.] 
[Laureyns wordt uitdrukkelijk een broer genoemd] 

10. 1435 januari 11  847.Sch.Otw,R.149,2r-1 
Herman van Ryel z.w. Willems van Ryel verklaart dat hij voldaan is van 1 mud rogge jeep als Thomaes 
Stevens vander Amervoert verkocht had aan Willem van Ryel zijn zwager des voors. Hermans vader was en 
Herman heeft zijn oom Thomaes Stevens en zijn erfgenamen kwijtgescholden  
facta  
Herman van Ryel z.w. Willems van Ryel heeft gekent hem wael ende volcomelic voldaen ende vernuecht te 
wesen van allen gecroen ende toeseggen dat hi hebbende mach syn op alsulken mudde rogs erfpachts als 
Thomaes Stevenssoen vander Amervoert gecoft hadde jegen Willem van Ryel sinen zwager des 
voerscreven Herman s vader was en Herman heeft zijn oom Thomaes en erfgenamen quyt gescouden 
tewigen dagen - scab. Will. Pist. junior ende Willem van Beeck feria tertia post Epyphaniam Domini anno 
xxxiiij [dinsdag na Driekoningen 1435 n.s.] 

11. 1435 januari 14  847.Sch.Otw,R.149,2r-2 
Wijtman z.w. Wouter vanden Dael 
 een hofstat metter tymmeringen daerop staende mette gronde en metter messy daeraen ligghende daer 

Heyn Symons op te wonen plach den voers. Wijtman nu toebehorende in Haren te Belver streckende 
vanden vorsten pael aen die gemeyn straet lijndrecht totten pael westwaert te ackeren waert die welc 
sceydt < der erfenis Wijtmans voerscreven ende > Henrics vanden Nuwenhuys voirscreven . . .  

vendidit vs. Henr. z.w. Jans vanden Nuwenhuys et resignit eidem promitterat zijper omnia habita et habenda 
warandite  
voer een halven groten erfchijns die Wijtman moet gelden inden gemeynt chijns ende voer alsulcken dijck 
als Heyn Symons te Helvoert opten dijck aldaer te houden plach ende allen anderen voercommer 
scabini Jo. Jo. Wytmanszoen Willem Pistoris junior feria vij post octavam Epiphaniam Domini scilicet 14 die 
january anno xxxiiij [n.s. 1435] 

12. 1435 januari 14 847.Sch.Otw,R.149,2r-3 
Merten z.w. Gherit Hermans soen [doorgestreept Leyten] man van Yde sijns wijfs d.w. Wouter Wysscart 
verkoopt (vendidit) Peter vander Scueren z.w. Aerts vander Scueren 
 een heydevelt in Westilborch aen die Horevoert < Aert van Broechoven > gem. straat hodende aen 

Meeus Peter Meeussoen ut dixit 
schepenen en dagtekening als voor 

13. 1435 januari 14 847.Sch.Otw,R.149,2r-4 
Henric z.w. Gherit Beyen verkoopt (vendidit) Jan Laureyns Mutsaerts zoon  
 een stuc lands ½ L te Westilborch in Straetsmanshoeve aen die Stochasselt < Denys Langhdaneels 

zoen oostwaarts > Oede Gheryt Beyen wijf quondam [wede] westwaarts ^ Jan (de voorn. koper) v Jan de 
Heerde 

voer enen halven penninc nuwes erfchijns Gheryt van Berck daeraf te gelden en allen anderen commer af te 
doen - schepenen Jo. Jo. Wijt. et Willem van Beeck [voors. dagtekening] [zie genealogie Mutsaerts N.P.] 

14. 1435 januari 18  847.Sch.Otw,R.149,2r-5 
Margriet wede (wittige wijf quondam) Henric Zomers alle havelike goede afgestaan aan Henricke haar zoon 
tbv Jacob Monics - schepenen Jo. Wijtmans et Willem Beckers die jonge feria tertia post Anthonii abbatis 
[dinsdag na sint Antonius abt] non . . . Henrico predicta 

15. 1435 februari 9 847.Sch.Otw,R.149,2v-1 
Bruysten van Heyst zijn broers Jan en Gyelijs zn w. Gyelys van Heyst en Godert vander Straten man van 
Aleyte d.v. Egidy van Heyst [doorgehaald: en Henric Rutghers zoon hun zwager man van Margriet?(of 
Christina?)  d.v. Egidy van Heyst] ook voor Hessel en Wijtman hun broers zn van gen. Egidy niet 
tegenwoordig beloven (promiserunt) 



847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811 Regestenlijst inv. nr. 149 (1435-1438) 

4 

 een huis en hof en erf daaraan (cum fundo et attinentiis) hen toebehorend in Enschot [Enschit] < den 
waterlaat geheiten die Zwartrijt westwaarts > Jans ende Matheeus Beertkens westwaarts [sic] ^ gem. 
straat v aen die Zwartrijt 

 stuk land geh. den Armen[?] acker in Enschit < Claus Meynaerts > der kynder Alyt tsGroten ^ opten 
Donckerenstraetschen wech 

 Item enen beempt 9 L in par. Enschot < quondam Jans van Wyflit noordwaarts ^ oost neffen Claus van 
Aerle Wouter van den Wiel e.a. v westside neffen erfenis Jan die Bye vanden Bosch > zuutside neffen 
Jan die Groet 

 Item noch een heydehoeve in Enscit < Jan die Wever daer die Swertryt tisschen loept ab uno 
westwaerts > ^ Jan die Groet ende Jan die Bont oestwaert ende oec metten eynde noortwaert aen die 
selve hodende v metten zuuteynde aendie Herstraet 

erfelic uutgegeven ende verpacht Jan z.w. Hubrecht Pyggen voer anderhalf mudde rogs erfpachts 
erfgenamen Aert Toelincs ten Bosch te leveren ende voer vyerdalfs mudde ende enen sester rogs erfpachts 
die opten onderpande voirscreven te leveren en voer vijf oude groet erfchijns myn een vierdel van eenen 
ouden groet [NN] en voirt voor een erfpacht 1 mud rogge op Lichtmis van Jan voors. en nakomelingen 
(eerstkomende over een jaar te beginnen) Bruysten van Heyst Gyelissoen voerscreven en nakomelingen te 
gelden - schepenen Jan Wytmans en Willem van Beeck feria tertia (bovengeschreven quarta) [is dinsdag of 
woensdag] post Afathe 9 februari [viij doorgehaald] 
en dit mud rogge af te kopen met ses jaeren naest comende met Lxij gouden hertoge aerts gulden 
2v-2 Jan z.w. Hubrecht Pyggen belooft Bruysten hondert ende xxiiij gouden hertoge aerts guilden in crastino 
Jacobi apostoli proxime futuro [dus in juli] scabini et die iam prescripto [schepenen en dagtekening als 
boven] 
niet doorgegaan met toestemming en op bevel van voornoemde Bruysten 
2v-3 Jan Hubrecht Pyggen belooft Bruijsten 20 L rogs op Lichtmis bynnen drie jaeren af te kopen tot synen 
scoensten de mudde met Lxvi [66] gouden arts gulden schepenen en dagtekening 
2v-4 Bruysten resignavit Dirck Wouter Blocmans deze 20 lopen scab. Jo. Jo. Wijt,. en Willem Luwe feria 
quarta post assumptionem sancte Marie virginis anno xxxv [1435]  
marge: Bruysten Bruystensoen van Andel redemit proximitate et resignit Joanni emptori predicto suo nepoti 
[vernaderd en afgestaan aan neef (kleinzoon)] scabini Willem Pistoris et Willem van Beke et Willem Lu feria 
vi post Mathie apostoli [vrijdags na de apostel Mathias] 

16. 1435 januari 15 847.Sch.Otw,R.149,3r-1 
Mary Godelt en Adriaen gezusters wittige drs Jans van Esch bij w. Hadewig zijn eerste vrouw (sinen iersten 
wive) d.w. Willem Cupers met hun momboors hun delen in 
 een huyse en hove met toebehoren bvvo < erf Willem Beckers die jonge O > erf Jan Wijtmans die jonge 

W ^ gem. straat v Willem de Becker [doorgehaald quondam Henrics van Amerzoyen soen]  
vendiderunt legitime Willem vander Heyde Jans zoen vander Heyden horen zwager  
belast met een oude grote en anderhalve penning jeec aan het godshuis van Baseldonc en ½ mud rogge 
jeep Gherit Back en 2 L jeep hr Godert die Cuper Willemszoon priester en een roede dijk opten 
Oesterwijcschen dijck daer af te houden en mocht nog meer kommer erop rusten dan zullen alle kinderen 
die gelijk dragen 
schepenen Jo. Jo. Wijtmans en Willem Pistoris junior xv die january anno xxxiiij [15 januari 1434 o.s.] 
3r-2 Willem Janszoon vander Heyden belooft Marie voorn. 7 ½ L rogge jeep op Lichtmis over een jaar uit dit 
huis en  
3r-3 aan Goedelden voorn. 7 ½ L rogge jeep en 
3r-4 aan Adrianen voorn. 7 ½ L rogge jeep 
3r-5 Mary Goedelt en Adriaen gezusters voorn. hebben verklaard dat hun zwager Willem deze pacht van elk 
van hen altijd zal mogen lossen tegen het mud rogge van 60 gouden hertog Arts gulden  

17. 1435 januari 14 847.Sch.Otw,R.149,3r-6 
Henric Rutghers zoon man van Katharina d.w. Egidij de Heyst al hun rechten in 

 een hoeve met timmeringen daarop als w. Peter vanden Laer te wesen plach en w. Gyelys van Heyst 
voorn. in erfpacht verkregen had van Wouter vanden Laer zoon van voorn. w. Peter vanden Laer en nu 
aan Henrik en zijn vrouw Kateline gekomen is  

vendt Bruusten zijn zwager zoon van voorn. w. Gyelys van Heyst 
schepenen Jan Wijtmans zoen en Willem van Beeck feria sexta post octavam epyphanie sc xiiij die january 

18. 1435 januari 16 847.Sch.Otw,R.149,3r-7 
Henric en Claus gebroeders zonen Jan Peters zoon van Osse bij w. Heylwige d.w. Jan vanden Leempoel  
ook voor Petrus hun niet aanwezige broer en Henric voornoemd ook voor zijn eveneens niet aanwezige 
broer Jan z. Jan Peters z. van Osse bij w. Heylwige diens vrouw en hun zwager Henric Melys Rode zoon 
man van Katelijn d.w. Jan van Osse en w. Heylwig voornoemd  
 1/4 hen toebehorende van een stuk land in de ackeren van Berkel namelijk het een-vierde (dat vierdel) 

dat gelegen is < Margrieten gedeelt hoire moeyen noertwaert > Elisabeth d. Jan van den Leempoel  hoire 
moyen doe aldaar tegendeelt zuutwaert 

hen aangekomen in een erfdeling 
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verkocht (vendiderunt) aan Meeus z.w. Henric Stevens vanden Amervoert ook tbv zijn vrouw Margriet d.w. 
Jan van de Leempoel op voorwaarde dat de langstlevende van hen beiden er zijn zin mee mag doen. 
Schepenen Jo. Jo. Wijt en Willem van Beeck in dominica post octavam Epyphanie scilicet xvi die january [16 
januari 1435 n.s.] 

19. 1435 januari 29 847.Sch.Otw,R.149,3v-1 
Dirck gen. Wanghe z.w. Aert Wanghen 4 lopen rogs jeep hem toebehorende van 3 mud rogge die Henric die 
Smyt van Corvel moet betalen op Lichtmis uit 
 alrehande erfenissen in de parochie Westilburg in de ackeren van Corvel 
volgens schepenbrieven van Oisterwijk en welke 4 lopen Dirck Wangen in een erfdeling verkregen heeft  
heeft hij na beloep der onderpande des voirscreven erfpachts' afgestaan (resignit) aan Aert Andries soen 
van Hukelem zijn neef  
Schepenen Willem Pistoris junior Henric Nellen xxix die january sabato post conversionem Pauli 

20. 1435 januari 29 847.Sch.Otw,R.149,3v-2 
Claus en Jan zn.w. Wouter vanden Dael ook voor hun broer Henrick en hun zuster Elisabet op 
 een stuk land ca 4 L in die Scijve aan de noordzijde van de waterlaat < Jan Jan Wijtmansz. N > Wijtman 

Woutersz.  vanden Dael Z 
heeft hij halmelic daerop vertegen tbv Andries gen. Marseel die Rode Willemsz. en diens vrouw Katelijn d.w. 
Henric sMeyers  
Schepenen Will. Pistoris junior et Henricus Nellen [doorgestreept: in die sancti Vincencij martyris xxij die 
januarij] xxix die january sabato post conversionem sancti Pauli [zie boven] [is 29 januari 1435 n.s.] 

21. 1435 januari 27  847.Sch.Otw,R.149,3v-3 
Margriet weduwe w. Jan gen. van Tylborch met haar gekoren momboor haar tocht in alle goederen, erfelijke 
en havelijke, haar verstorven van haar man heeft ze afgestaan aan Johannes haar zoon 
schepenen Will. die Becker Willem van Beeck des donderdachs quinta post Pauli conversionem anno xxxiiij 
[1435 n.s.] 
quo facto Johannes voorn. dit alles schenkt aan zijn zuster Margareta  

22. 1435 januari 29 847.Sch.Otw,R.149,3v-4 
Jan gen. die Wyt van Tilborg z.w. Wouters Witten heeft verkocht (vendidit) aan Janne Wouters soen vanden 
Velde een half mud rogge jeep op Lichtmis over een jaar uit 
 een halve bunder broek van de verkoper gelegen in Westilborg in die Hese < Eelken die Wever 

westwaarts > Jan Roggen oostwaarts 
 een stuk land van ca 3 L in Westilborg aen die molen te Corvel < Cleys Eryts > Godeken met 

Guedelden 
schepenen Henric Nellen Willem Luwe sabato post conversionem scilicet xxix die january [1435 n.s.]  

23. 1435 januari 29 847.Sch.Otw,R.149,4r-1 
Wouter z.w. Thomaes Hessels heeft verkocht (vendidit) aan Aart Andries van Hukelem 
 een stuk erf gen. dat Busschelken met de houtwas daarop te Hukelem < erf van Jan van Hukelem en 

Alijten nat.d. Claus van Aerle Z > Aert Andries van Hukelem de genoemde koper N ^ O genoemde Aart 
de koper v W de straat 

waaruit 1/2 pond payments erfcijns aan het St Geertruitsaltaar in de kerk van Oisterwijk betaald moet 
worden en andere kommer af te doen 
schepenen Willem Pistoris junior en Henric Nellen sabato post conversionem Pauli scilicet xxix die january 
[1435 nieuwe stijl] 
Tussengevoegd: Hessel z.w. Jan Hessels heeft afstand gedaan aan Aart [ziet feitelijk af van naderschap] 
schepenen Jan Jan Wytmans Willem van Beeck feria quarta post Agathe scilicet ix die february [1435] 
Aert Andriesz. voorn. gelooft Wouter Maes Hessels dat hij dit half pond voortaan zal betalen aan het altaar - 
schepenen en dagtekening voormeld. 

24. 1435 januari 31 847.Sch.Otw,R.149,4r-2 
Aert gen. die Bont z.w. Henrics Bonten Margrietenz.  
 een hem toebehorend huis en hof met toebehoren gelegen in Hukelem in Ennekenshoeve < Wouter 

Francken N > Herman Godert Bacsz. Z ^ O Henrick Reyners Bontenz. die daartegen deelt v  W aan de 
Harense gemeint 

 een stuk land aldaar in Ennekenshoeve < Wouter Francken N > Herman Godert Bacsz. Z ^ O Ghijb van 
Haren  

 een stuk erf daarbij gelegen gen. in tFen dat w. Henrics Margrietenz. voorn. behoorde < Wouter Francken 
O > Heyn den Bont Elsen z. dat daartegen deelt W  

alsoe verre als deze erfenisse de voorn. Aert den Bont nu toebehoren en hem ten deel gevallen zijn in een 
erfdeling heeft hij uitgegeven en verpacht aan Peter z.w. Jan Dircsz. met zodanige cijns als men aan de 
hertog van Brabant moet betalen en pacht die men betaalt aan de H.Geest van Oisterwijk, nu tegen een 
erfpacht van 9 L rogge op Lichtmis aan Aert den Bont voorn. en diens nakomelingen. 
Peter belooft Aert dat hij hierop een huis of tymmeringen zal houden die waard zijn 12 gouden hertogenaarts 
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gulden  

25. 1435 februari 1 [in prefesto purificationis sancte Marie virginis aan xxxiiij] 847.Sch.Otw,R.149,4r-3 
Claus en Gyelys gebroeders zonen Jan Monen hebben verkocht aan Peter vander Straten z.w. Jan Peters z. 
vander Straten 4 L rogge jeep op Lichtmis uit 
 stuk land gen. Luuxhof gelegen in Haaren bij Harendijck < gem. straat > gem. ackeren ^ Jacob Monic v 

Wouter die Sticker 

26. 1435 februari 5 847.Sch.Otw,R.149,4v-1 
erboven: monasterium sancte Gertrudis ? 
Hubrecht Jans Wevers z. en Gherit gen. Smyt Huben ? geloven Henrick van Buedel Jans z. 27 gouden 
peters op sint Jacob  
Jacob van Laerhoven Jacobs z. Engbrecht vande Ramen Engbrechts z. Anchem z.w. Lucas Snavels en Jan 
Ghijsbrechts Hanen z. geloven aan Henrick van Budel Jansz. 38 1/2 mud rogge  
nog 3 mud? - Jan Ghiben voorn. 'hieraf scadeloes te houden'.  
Lodewijch Jan Brocken z. Gherit Jan Oerlemans z. Thijs Wynen en Godert z. w. Aert Heymans z. geloven 
Henrick van Buedel 12 gouden peters en 12 gouden clynckaerts voor de helft op sint Jacob en de helft op 
Remigius [12-2-1435] 
Willem Godert Rosenz. gelooft H. van Buedel 3 gouden peters 3 gouden bourgondische schilden op 
Bartholomeeus [25-2-1435 ?] [feria vi post Mathijs]  
Claes van Aerle Ghijbenz. van Aerle gelooft Henrik van Buedel Jansz. 23 gouden peters en 23 gouden 
schilden half op sint Jansmis half op op Bamis aanstaande [5 maart 1435] 
Aert Poynenborch en Wijt Willem Heynensoen geloven Henrick van Buedel 12 1/2 gouden clynckarts en 3 
cro--st? half op Joannes baptiste en half op Bartholomeeus [7 maart 1435] 

27. 1435 februari 5 847.Sch.Otw.149, f. 4v-2 
Denijs Aerts soen vander Dyesen vendt Jan zvw Engbrecht Aert Leyten soen een half mudde rogs erfpachts 
welk Denijs jaerlijks geldende heeft tot Tilburg uit  
 een goed dat wijlen Henrick vander Dyesen sijn kleinzoon (gener) te wezen plach in par. Tilborch aen 

die stede genaamd Roubraken,  
welk goed Peter geh. vanden Zande Jans soen tot erfpacht gecregen heeft tegen Henrick vanden Dyesen. 
En af te copen en quijten op Lichtmis over twee jaar met 30 gouden hertogen aartsgulden of de waarde 
daarvan en de pacht.  
Scab. Jan Jan Wijt, Willem van Beke en Willem Luwe sabbato post Purificationem scilicet in die sancte 
Agathe virginis 

28. 1435 februari 7 847.Sch.Otw.149, f. 4v-4 
Willem zvw Godevaert Bacs  
 een stuck beempts hem toe behorende gelegen in de beempden tussen Otw en Hukelom < een stuc 

beempts Godert Buckinck en Henrick vander Dyesen toebehorende en daar tegen deelt > tussen 
ackerlant  ^ opte Aa welk stuc Willem voers. tegen Thomaes Herman Wyten soen en Gherijt Bock 
Leonaerts soen voor hem en hoir mede-erfgenamen van beide zijden  

in wittige cope heeft vercregen als in sch.br. Otw 
vendt Ghijsbrecht geh. Loder zvw Wouter Loders  
Scab. Jo Catwijck en Willem Luwe, in die lune post Agathe scilicet vij die febr.  

29. 1435 februari 7 847.Sch.Otw.149, f. 5r-1 
Ghijsbrecht geh. vander Kijnderen zvw Wouters van den Kijnderen, Peter van Waerschoet als mem Janne 
dvw Wouter voirs. twee vijftende deel uit 2 L en uit 1/3e deel van 1 L jeep uit  
 de goederen die aan Ghijsbrecht en Peter verstorven zijn van Ghijsbrecht geh. Woyts hoiren ouden oem 
vendiderunt Peter zvw Peter vander Kijnderen horen oem, ze verklaren dat dit de gehele erfenis is. 
Scab. Jo Catwijck en Willem Luwe, die lune post Agathe scilicet vij die febr.  
[i.m. solvit vj plakken] 

30. 1435 februari 9 847.Sch.Otw.149, f. 5r-2 
Gherijt en Jan broeders geh. van Oerle zvw Berijs van Oerle, Jan geh. Back zvw Wouter Bacs van 
Broechoven hebben beloofd aan heer Ghijsbrecht van Ghyffen pytansier van Tongerloe 365 burgoensche 
schilden geh. clynckarts, ½ te Pasen naestcomende, ½ op Sint Jacob naestcomende te betalen.  
Scab. Wil. Pistor jun. en Dirck van Gorchem feria quarta post Agathe scilicet ix die februarij. 
[i.m. Tongerlo] 

31. 1435 februari 9 847.Sch.Otw.149, f. 5r-3 
Jan zvw Thomaes geh. Pylokers vendt Jan zvw Herman Jan sWevers zoen  
 een stuc lands 1 L in Westtilb. in den ackeren van Loeven < W erf geh. de lant van Dongen > O 

Elisabeth wede Henric van Amersoyen v Z krn Aerts vander Hoeven ^ N erfg. w Gherijt sWysscharts 
Scab. Jo Wijt et Willem van Beeck ixa die februarij scilicet feria quarta post Agathe anno xxxiiij 
[i.m. solvit … ij plakken?] 
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32. 1435 februari 10  847.Sch.Otw.149, f. 5r-4 
Elyaes zvw Engbrecht Elyaes zoen vendt Hubrecht Jan sWevers zoen  
 een stuc lands gelegen in Westtilb. te Loeven < O Hadewijch Francken met kinderen > W Jan sWevers 

voirs.  ^ N Jan die Wever voirs. v Z die straet  
aan Gherijt Back Bertouts voor een jeec aan de heer hertog van Brabant van een oude groet en een jeep 
van ½ mudde rogs zoon en 1 mud rogge jeep aan Willem Sappeels 
Scab. Wil. Pistor jun. en Willem van Beeck xa die februarij 

33. 1435 februari 11 847.Sch.Otw.149, f. 5r-5 
Willem die Becker die jonghe zvw Willem Beckers  
 een hoffstat met huyse, hove bvvo < Godert Buckinks Goderts zoen > gemeyne wech ^ erf. Back 

Gheerlix zoen,  
welke erfenis Willem voirs. tot jeep heeft gekregen tegen Merten zvw Jan Kuysten als in sch.br.Otw. 
Herman Wijten zoen Herman Wijten heeft eveneens zijn recht hierop opgegeven. 
Scab. Jo Catwijck en Willem die Becker voirs. xja die februarij scilicet feria sexta post Agathe virginis. 

34. 1435 februari 12 847.Sch.Otw.149, f. 5r-6 
Willem die Becker die jonge zvw Willem Beckers promisit als principaal schuldenaar Willem vander Heyden 
zv Jan van der Heyden als mem Mechtelden dv Jan van Esch tot behoef sijns ende tot behoef van Jan van 
Esch en diens kinderen uit het eerste huwelijk een jeep van 15 L te gelden welke Peter geh. die Groet 
Leewe in een cope gecregen heeft tegen Jan van Esch voirs. uit en over  
 een huyse en hove met de grond en toebehoren geh. inde Zwaen bvvo.  
Jan van Esch voirs. en zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk kunnen er niet meer op aangesproken worden, 
tenzij er aanspraken op worden gemaakt. 
Scab. Jo Jo Wijt en Wil. Pistor jun. sabbato post Agathe scilicet xij die februarij 

35. 1435 februari 13 847.Sch.Otw.149, f. 5v-1 
Claus van Aerle Bertoutszoen Jacob van Laerhoven Jacobs zoen en Engbrecht van Crekelhoven zvw 
Engbrecht doude van Crekelhoven promiserunt heren Claus van Blochem priester 80 gouden clynckaerts 
van hertog Philippus van Burgungien of de waarde ervan, ½ op St. Johannes baptist nativitas, ½ op 
Bartholomei ap. Met vorwaerde toegedaen dat wie desen tegenwoerdigen brief brengt, dattie maender 
tghelts sal sijn.  
Scab. Jo Jo Wijt en Wil Pistor jun. in profesto Valentini xiij die februarij 

36. 1435 januari 31 847.Sch.Otw.149, f. 5v-2 
Laureyns zvw Jacob Laureyns zoen vendt Aert de Greve zvw Aert sGreven  
 een stuc lands bvvo < O Godscalck Roesmont > W Aert coper voirs. ^Z Godscalck Roesmont voirs. v N 

Alijten wede Henric Meeus met kinderen. 
Scab. Jo Jo Wijtmans en Wil Pistor jun. ultima die januarij scilicet in die lune post Pauli conversio 

37. 1435 februari 14 847.Sch.Otw.149, f. 5v-3 
Willem zvw Engbrecht Elyaes vendt Gherijt van Meyenvoert tot behoef Henrics geh. Ghyboys zv Wouters 
geh. Ghyboys sijnre neve zvw Ghyboys elk van beiden 10 L jeep op Lichtmis uit  
 een huyse en hof met toebehoren van Willem voirs. in Udenhout aen die Runtsfoertsche straet < wed. 

en krn. Henric Heynen > Aert zv Henric Heynen ^ Peter Steenwech v Runtsfoertsche straet.  
Te quijten binnen drie jaar ieder 10 L met 21 gouden hertoge artsgld. 
Scab. Jo Jo Wijt, Jo Catwijck en Willem van Beeck in die sancti Valentini martyris. 

38. 1435 februari 14 847.Sch.Otw.149, f. 5v-4 
Willem zvw Henric Pryems als mem Oede dv Jan Sterts heeft in pacht gegeven aan Gherijt geh. van 
Boerden zvw Gherijt van Boerden tot behoef van Angnesen Jan Sterts dochter vrouw van Gherijt voirs. en 
tot behoef van krn Angnesen en Gherijt.   
 Twee stucken lands in Westtilborch aen die Heyden geh. den Vekenacker < Angneese Jan Sterts voirs. 

> de Lijcwech ^Angneese Jan Sterts voirs. v aen die gemeynt geh. inden Grotenacker gelegen < N 
Angnesen voirs. > Z Grieten Jan Sterts ^ O Grieten Jan Sterts voirs. v W optie Heystige hoeve.  

Jeep: een halve mud rogge te Den Bosch, een hertogcijns die Willem betaalde aan Angneese en een jeep 
van 6½ L    
Scab. Jo Catwijc, Jo. Wijt en Willem van Beeck in die sancti Valentini martyris 

39. 1435 februari 14 847.Sch.Otw.149, f. 6r-1 
Willem Henric Pryems zoen als mem Oede voirs.  
 twee stucken lands hem en Oede toebehorende in Westtilburg aen die Heyde aen die Cromstraet < 

Grieten Jan Sterts dochter > Gherijt van Boerden ^Z Griet Jan Sterts voirs. en Wouter Cleys Wouter 
Huden zoen v N aen die Cromstraet geh. inden groten acker < O Lijcwech > de jonghe Jan Stert ^ 
dezelfde jonghe Jan Stert v aen die gemeynt  

uitgegeven aan Jan Stert de jonghe zv Jan Sterts   
jeep 4 L rogge te Den Bosch  
voor Willem afgedeeld  van een cijns aan de hertog 
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Scab. Jo Catwijc, Jo. Wijt en Willem van Beeck in die sancti Valentini martyris 
verkoo 

40. 1435 februari 16 847.Sch.Otw.149, f. 6r-3 
Elisabeth Daems dvw Adaems geh. die Wedere met zijn tutor een half mud rogge erfpacht welk hij gekocht 
had van Gyelijs zv Godscalcs geh. Stoelwegghe jaarlijks te gelden op Lichtmis uit  
 een huse ende hove met gronden en toebehoerten gelegen in par. Westtilburg aen een stede geh. die 

Horevaert < O gemeyne straeten > W Jan geh. die Vette ^ erf Mechteld geh. van Heyst v gemeynder 
straten  

 een stuc lands geh. de Rondenacker in par. Westtilburg te Horevaert < O erf Ghijsbrecht Wouter Huben 
soen > W erf Lambrecht Wouter Gheenkens zoen ^ gemeyne wech v erf Heylwich Wysschaerts,  

 2½ L lands afkomstig van Gyelijs voirs. uit de Langenacker aen die Horevaert voirs. < erf Gherijt 
Wysscharts> Wouter Huben  

 een stuc heydevelts in par. Westtilburg aen een stede geh. die Horevaert <> erf Gherijt Wysschaerts 
voirs.  

Als in sch.br.Otw resignavit met genoemde brieven aan Meeus Peter Meeus zoen en Daneel zvw Jan 
Langhe Daneels vander Stochasselt  
Scab. Dirck van Gorchem ende Heyn Nellen feria quarta post Valentini martyris scilicet xvja die februarij  

41. 1435 februari 18 847.Sch.Otw.149, f. 6r-4 
Matheeus Maes soen vendt Gherijt zvw Wouter Back Ommaten  
 een stuc lands 3 L in Westtilburg aen de Bercdijck < Ghijben van Ghierl > Henrick Godert Rosen zoen ^ 

Gherijt Wouter Back voirs.  
Scab. Dirck van Gorchem en Henric Nellen feria sexta post Valentini scilicet xviij die februarij 

42. 1435 februari 18 847.Sch.Otw.149, f. 6r-5 
Matheeus Maes soen voirs. en Thomaes zvw Henric Maes zijn neve promiserunt aan Gherijt Wouter Bacs 
voirs. dat Matheeus jaarlijks betalen zal alsulke ½ mud rogge welke wijlen Wouter Back Ommaten betaalde 
uit  
 zijn erf op Sint Andreasdag opdie Zwartrijt op het goed van Jan Bye van Den Bosch,  
welke ½ mud Thijs Jan Thijs soen nu beurt, en dat Gherijt en zijn goederen quijt en ongeschonden zullen 
blijven.  
Scab et die iam predicti 

43. 1435 februari 22 847.Sch.Otw.149, f. 6v-1 
Jan geh. Smeyermans zvw Jan Smeyermans  
 een stuc lands in Westtilburg in de ackeren van Korvel aen Mugghenseel? < Meeus vanden Zande > die 

gemeynacker ^ erf geh. Smeeds lant v die gemeyn ackeren 
 een stucksten lands gelegen in die Corvelaer acker 8 L  
 De helft van een beempt in Westtilburg < erf erfg. Berijs van Oerle > erf erfg. Wouter Jacobs ^ Gherijt 

Aerts soen van Broechoven v Thijs Cleynaerts ‘welc beempt noch onledeylt leet’ 
erfelijk uitgegeven en verpacht aan Ghijsbrecht geh. Beercken den outsten die tot Corvel woent zvw 
Ghijsbrecht Elyaes soen vanden Heesacker voor 8 1/3 penning hertogcijns en 1/3 deel van 2 mud  rogge 
erfpacht te Bosch te leveren en van een erfpacht van 20 L door Ghijsbrecht en zijn nakomelingen aan Jan 
en zijn nakomelingen jaarlijks op Lichtmis  
[verticaal in marge: Scab. Wil Pistore juniori et Willem van Beeck in die sancti Petri ad Cathedram] 

44. 1435 februari 22 847.Sch.Otw.149, f. 6v-2 
Jan Smeyermans voirs. alle gelegen in Westtilburg te Corvel  
 Een huys en hof met grond en toebehoren < Katelijn wede Jan Aelwijns met kinderen > erfg. Aelwijn 

Smeyermans  
 Een wei gelegen te Corvel < Henric Smeyermans > Henric Meeus Jonghelincs zoen ^ straet v erf Godert 

Claus Sculenborchs soen  
 1/3 deel in een beempt van 2 bunder gelegen in die Bloeck opt Houtlaer, waar Henric Cryllaert en Jan 

Borchmans de andere delen hebben, aen de Nuwelijnsche dijck. 
 2 L land in die Block, gedeeld uit de erfenis van wijlen Engelberen Smeyermans wede Jan Smeyermans  
 Een stuc lands 1 L gelegen in die Corvelaer acker < Peter Cortrasijns ^  Alout Smeyermans  
uitgegeven en verpacht Hubrecht zvw Claus Sculenborchs  
Lasten: een cijns uit genoemde erfenis twee quarten wijns, een erfpacht van 2 mud rogge in Lichtmis door 
Hubrecht aan Jan. 
[verticaal in marge: Scab. et die iam predictis] 
 Item een stuc lands 1 L inden poel < Heyn Smeyermans > Gherijt Sculenborch  
 en noch een heydeveldeken op ’t Laer.  
Ende 2 quarten wijns aan de kerk van Westtilburg op paasdag te leveren, welke wijlen Gherijt Maes Pyers 
soen en Elisabet Smeyermans zijn vrouw in hun testament vermaakt hebben aan de kerk. 
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45. 1435 februari 22 847.Sch.Otw.149, f. 7r-1 
Hubrecht zvw Claus Sculenborchs promisit Jan Smeyermans tot behoef Lijsbeth zijn zuster, dvw Jan 
Smeyermans dat Lijsbeth haar leven lang zal bezitten en gebruiken  

 een helft van een huyse en hove voirs. 
 1 L saetlands gelegen in den Venacker  
 1 L lands gelegen in den Poel 
Item dat Hubrecht de 2 L zal telen, en dat alle vruchten die erop zullen groeien voor Lijsbeth zullen zijn, als 
ook het hooi voor een koe, en ze krijgt een plekje bij de haard, en dat als Lijsbeth haar koe niet zelf kan 
melken, dan Hubrecht het zal doen, en als Hubrecht overlijdt, dat zijn erfgenamen het overnemen.  
Ghijsbrecht Beercken heeft bekend dat Lijsbeth haar leven lang hoyen sal ende brucken sal  
 die helft vander helft vanden beempde  
en daarvoor zal Ghijsbrecht corten jaarlijks 14 L rogge zo lang als Lijsbeth de helft hooit.  
Hubrecht voir sinen arbeyt krijgt het voirs. huis en hof na de dood van Lijsbeth, en tot die tijd hoeft hij 20 L 
rogge minder in pacht en de helft minder in cijns te betalen 
scab. Wil Pistor et Wil de Beeck in die Petri ad cathedram. 

46. 1435 februari 22 847.Sch.Otw.149, f. 7r-2 
Engbrecht zvw Jan vanden Ven heeft bekend aan Ysabeel dvw Zeben van Esch schuldig te zijn 150 gouden 
vrancrijkcs cronen, welke Engbrecht beloofd heeft over al zijn goederen ten behoeve van Ysabeel en de 
kinderen die zij gekregen heeft bij Engbrecht voirs. en nog zal krijgen. Op voorwaarde dat als deze kinderen 
overlijden zonder nageslacht, de 150 cronen terug komen aan de gerechtigde Engbrecht. 
Scab. et die iam predictis 

47. 1435 februari 22 847.Sch.Otw.149, f. 7r-3 
Alijt dv Peter vanden Scoer heeft een schepenbrief, waarin Peter, haar zoon uit het 1e huwelijk, ook voor zijn 
broeders en zusters aan Aleyt belooft dat zij haar leven lang heffen, beuren en gebruiken zal alle die 
rancken ende vruchten comende vanden goede, resignavit Wouter van Buedel horen man.  
Scab. Jo Catwijck et Wil Pistor juniori in die sancti Petri ad cathedram  

48. 1435 februari 24 847.Sch.Otw.149, f. 7v-1 
Cont sij ene yegeliken dat want Claus geh. vander Heyden zvw Henrics vander Heyden jaerlijks geldende is 
aan Jan geh. Walraven zv Amelijs Walraven 10 L rogge jeep op Lichtmis uit  
 erfelijke goederen te Gestel aen die Caterstraet  
die wijlen Henric Wouters plachte aan Claus en diens kinderen, naar inhoud van schepenbrieven. Soe is Jan 
zv Melijs Walraven voers. voor de schepenen gekomen en heeft de 10 L rogge jeep verkocht aan Claus van 
der Heyden ten behoeve ook voor de kinderen die hij gekregen heeft bij wijlen Heylwigen sine wive dvw 
Wouter zv Peter van den Kerchove, nl. de ene helft voor Claus voirs. en de andere helft voor zijn kinderen.  
Scab. Jo. Catwijc, Jo. Jo. Wijt en Willem Lu in die sancti Mathye apostoli ano xxxiiij 

49. 1435 februari 25 847.Sch.Otw.149, f. 7v-2 
i.m. solvit iij fland. 
Jan zv Maes Pylakers redemit (terugkoop) hereditatem quam Gherijt Gherijt Meeus zoen acquisivit  erga 
Amelis Walraven et resignavit Gherijt predicto. Scab. Jo. Catwijc et Henric Nellen in crastino Mathie   
[onbekende referentie] der Nellen scepen over was 
verkoo 

50. 1435 februari 25 847.Sch.Otw.149, f. 7v-4 
Goeswijn Nael zvw Aert sGroten Henric zoen vendidit Merten Bacs Nael zvw Jan Back Berthouts zoen een 
half mudde rogs erfpachts jaarlijks op Lichtmis te leveren uit 
 ¼ parte van 4 mudzaat lants gelegen in Tilburg aen die Rubraken < W Peter vanden Zande > O die 

Moerstraet ^N Herman van Boerden v ad comitatem dictum die Rubraken.  
 Item uut een huis, hofstad, hof en toebehoren in Goerle < Gerit van Aesvoert  > gemeyne platam aen 

d’ouwehuys ^W Willem Luten.  
 Item uut enen stuc lands in Goerle welc stuc Goeswijn huden des daghs gecregen heeft tegen Gherijt 

Gherijt Meeus soen van Aesvoert sinen zwager gelegen begraven  < Z gemeynen wech die Lijcwech > N 
Jan Hillegonden ^ Gherijt Back Guedelden zoen v erf. Gherijt Meeus zoen voirs. 

 Item uut de helft van een stuc lants tot ene hoven gelegen par. Goerle geh. die Druetshof dats te weten 
die helft < O erf. w. Jan van Dordrecht > W andere helft ^ straat,  

welc stuc Goeswijn huden des daghs gecregen heeft tegen Gherijt Gherijt Meeus soen van Aesvoert sinen 
zwager. 
Scab. Jo. Catwijck et Henrick Nellen in crastino Matthye 

51. 1435 februari 25 847.Sch.Otw.149, f. 8r-1 
Jan Jan Haghaerts Daneel Peter Nouwen zoen Wouter Willem Canters zoen Aernt Wouter Jacobs zoen 
ende Henric Henric Boydens zoen promiserunt Jan zvw Wouter Bacs van Broechoven tot behoef van heer 
Ghijsbrecht van Ghyssen pytansier des godshuys van Tongerloe 135 gouden hertogen aertsguldens of dat 
bedrag in Brabants geld, ½ op veertiennacht voor Pinksteren, de andere ½ op sint Bartolomeus 
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naastvolgende. 
Scab. Jo. Catwijc et Henric Nellen in crastino Mathye 

52. 1435 februari 25 847.Sch.Otw.149, f. 8r-2 
Laureyns en Jan gebrueders zvw Henrics vanden Doncke ende Cornelijs Hugenzoen hoir zwager als mem 
Elisabeth dvw Henric voirs. voor henzelf en voor de mondige en onmondige kinderen van Gheerlics van 
Stoet die hij gecregen heeft bij Mechteld zijn vrouw dvw Henric voirs. hebben beloofd allen recht ende 
gedeelt hen toebehorende in  
 een stuc erfs geh. den Gaershof gelegen tot Carchoven < erf. Willem Sappeels > krn. Dirck Wangen 

vanden Dovelo ^aen die straet  
verkocht aan Peter zvw Henric vanden Donck verkocht, en beloofd voir 2½ L rogge aan Gheertruden wede 
Dirck Wangen vanden Dovelo en haar kinderen te gelden  
Scab. Wil. Pistor et Wil de Beke in crastino sancti Mathye 

53. 1435 februari 26 847.Sch.Otw.149, f. 8r-3 
Gherijt geh. Veen als mem Kathelinen sijns wijfs dvw Goderts geh. die Vet vendidit Claus van Aerle zv 
Ghijsbrecht van Aerle twee stucken lands gelegen in Westtilborch aen den Heerstal 
 deen stuc 3 L < W Gherijt Aerts zoen van Broechoven > O Peter die Vet ende Bertout sijns brueder 
 een stuc 1 L > Z aen het voirs. stuc lands. 
 noch een stucksten lands 11 R in Westtilborch gelegen tegen den huyse Goderts Vets over der straeten 
en welke erfenisse Gherijt en Kathelijn in verstorven zijn van voirs. Godert de Vet  
Erfpacht: 3 L rogge. 
Scab. Willem van Beeck ende Willem Luwe feria vj sabbato post Mathye xxvj die februari  

54. 1435 februari 26? 847.Sch.Otw.149, f. 8r-4 
[i.m.: non est valorem] 
Gheeri… weduwe Dirck Wangen met haar voogd en Jan ende Peter hoir zonen vendiderunt Peter hoire 
neve zvw Henrics vanden Dovelo 1 mud rogs erfpacht jaarlijks op Lichtmis te betalen uit  
 een stuc lands van 12 L geh. die Haghels Braeck te Carrikoven < Dirck Wanghe zv Aerts Wanghen > 

Dirck die Luwe 
[Geen schepenen of datum] 

55. 1435 februari 26 847.Sch.Otw.149, f. 8v-1 
Jan zvw Wouter Back Ommaten vendidit Claus geh van Aerle zv Ghijsbrecht van Aerle  
 een weydevelt gelegen in Westtilborch tpl Bercdijck < W Godert Wouter Bacs > O Jan Wouters zoen 

vanden Velde ^N aen Gherijt Wouter Bacs zoen v Z Ghijben van Ghierle der een gemeyn wech tusschen 
gheet der die erfg. vw Wouter Bacs voirs. overwegen deen overden anderen met hoiren erfenissen aldaer 
gelegen. 

 Item een stuc erfs gelegen aen die Bercdijck 3 L <^ ON Henric zv Dirck Jan Huben > W Henric Jan 
Peyman zoen v aenden Dijck aldaer gelegen,  

met voorwaarde dat Claus den Dijck hier toe houden sal ende der op houwen ende poten sal tegen zijn erve 
Erfcijns van 13 penningen in Noerkens chijns te Oesterwijc der af te gelden 
Scab. Jo Catwijck, Wil. Pistor et Willem van Beke, sabbato post Mathye apostoli scilicet xxvj die.  

56. 1435 februari 26 847.Sch.Otw.149, f. 8v-2 
Claus van Aerle voirs. promisit ut debitor principalis se daturus et soluturus predicto Jo. Wouter Bax [belooft 
te zullen geven en betalen aan voirs. Jan Wouter Bax] 3 mud rogs erfpacht te leveren op Lichtmis uit een erf  
Ende af te copen ende te quiten binnen Lichtmis naestcomende over tien jaer of hier en binnen altoes? als 
Claus wil met 193½ gouden hertoge aertsgulden samen met genoemde pacht.  
Scab. et die iam predictis 

57. 1435 februari 26 847.Sch.Otw.149, f. 8v-3 
Gherijt geh. Wijten die Jonghe zvw Wijtman Gherijt zoen alsulc erfenisse als hierna gescreven sijn hem 
toebehorende gelegen in Enschot dats te weten: 
 een stuc lands in Enschot < erf Gyelijs vanden Doern > Jan geh. die Haen  
welc stuc Jan geh. Honymans in ene wittige cope gecregen had tegen wijlen Henrick geh. die Haen van 
Enschit en welc Gherijt voers. tegen Mechtelde wede Jan Honymans gecregen heeft sicut in litteris 
scabinorum de Oesterwijc. 
 een ¼e deel in een beempt gelegen in par. Westtilborch < erf … van Westtilborch > erf Jan Back 

Beertouts soen ^ O den Veedijck v W aen Jans Dijke van Heyst,  
welc ¼e deel Katelijn dvw Marcelijs vanden Hovel vercoft hadde Gherijt Wijten zoen tot behoef Gherijt Wijten 
sijns vaders voirs. en deze voirs. Gherijt Wijtman Gherijtszoen met eenre naerscappen vercregen heeft sicut 
in litteris scabinorum de Oesterwijc. 
 een stuc lands gelegen in Enschot <^ NW erf Willem zv Gherijt Wijten des Jongen > Z Heyn die Bont v 

O aen die gemeynt van Haren 
 een stuc lands aen dit voirs. stuc lands gelegen <^ ON Willem Gherijt Wijten zoen voirs. v> ZW Aert de 

Bont  
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welce erfenis Gherijt voirs. in sinen wedestoel gecregen heeft  
uutgegeven ende verpacht met alle schepenbrieven aan den voirs. Willem sinen zoen die hi gecregen ende 
gewonnen heeft bi wijlen Katelinen sine wive dvw Elisabeth Henrici  
erfpacht van 1 mudde en  ½ L rogs en erfcijns van 1/3 van enen Vleemsche grote uit de twee eerste stukken 
ende 2 mudde rogs erfpacht aan Henrick van Baerle uit de twee andere stukken jaarlijks te gelden, en voert 
een erfpacht van 2 mudde rogs en 6 L rogs jaarlijks op Lichtmis door Willem en zijn nakomelingen aan 
Gherijt en diens nakomelingen.  
Scab. Willem Luwe en Henric Nellen feria sexta /sabbato post Mathye scilicet xxvj die februarij 
non Gherijt solvit iij flandr. 

58. 1435 februari 26 847.Sch.Otw.149, f. 9r-1 
Willem Gherijt Wijten promisit Gherijt sinen vader 64 gouden hertoge arts gulden in de toekomst op Lichtmis 
te lossen. Scab. et die iam predictis 

59. 1435 februari 26 847.Sch.Otw.149, f. 9r-2 
Gherijt zvw Wijtman Gherrijts zoen voirs. vijf stucken erfenis 
 ½ van een beempt in Westtilburg op de Veedijck, de helft zuidwaarts gelegen 
 die Laep ecker in Enschot < W Jan Bruijstens > O Peter Pyggen  
 die Hall in Enschot < O gemeyne wech > W Jan Melijs Walravens zwager 
 die Wijntappestreep? < Z erf. Claus van Aerle Ghybenzoen ^ O erf. Wouter vanden Wyel v W aent den 

Bont 
 dat langhe stuc in Enschot < W Gherijt Wijten den Ouden > O gemeyne wech die coemt van Jan 

Bruustens ende gheet ter Stouwenstrate toe uut. 
uutgegeven ende verpacht Willem voirs. sinen zoen om te gebruiken zo lang Gherijt leven zal voor 1/3 van 
20 L rogge jeep en 13 penningen jeec aan de kanunniken van Beke, welke cijns en pacht Willem en een 
lijfpacht van 2.5 mud en 1 zester rogge op Lichtmis aan Gherijt 
De quo fiat littera pro Gerardi predicto  
Scab. et die iam predictis 

60. 1435 februari 26 847.Sch.Otw.149, f. 9r-3 
Jan zvw Henric vande Doveloe 1 mud rogge jeep hem toekomende uit 3 mud rogs jeep als Willems geh. 
Sappeels zvw Andreas Sappeels schuldig is aan Jan voirs. ende Laurens ende Peteren sine bruederen zvw 
Henric vanden Dovelo voirs. op Lichtmis uit alle goederen van Willem sicut in litteris scabinorum de 
Oesterwijc 
verkocht aan Peter zijn broer met genoemde schepenakten 
scab. Wil Pistor junior et Wil de Beeck sabbato post Mathye apostoli scilicet xxvi die februarij 

61. 1435 april 22 847.Sch.Otw.149, f. 9v-1 
[Gheertruijt resignavit usufructum suis pueris de ista pecia terre predicte] 
Gheertruyt wede Dirck … vanden Dovelo Peters zoen met haar voogd en Jan, Peter, Margriet, Marij en 
Geertruyt haar kinderen en (2) Henric Ghyboys zvw Aert Ghyboys haar zwager als mem van Mechteld, 
Gherijt Jans zoen als mem Delyen en Jan Goessens als mem Elisabeth, dochters van Geertruyt en wijlen 
Theodericus haar man. 
vendiderunt aan Peter zvw Henric vanden Dovelo hun neef een jeep van 1 mud rogge te voldoen op 
Lichtmis uit  
 een stuk land die Haghels Brake van ca. 12 L te Carrikoven < O Wangen Arts soen > erf. Dirck die Luwe  
Scab. Willem van Beeck ende Willem Luwe feria sexta post diem Pasche scilicet xxij die aprilis ano xxxv 

62. 1435 februari 28 847.Sch.Otw.149, f. 9v-2 
Herman zvw Jan geh. vanden Bosch als mem Engelen dvw Claus Guedelen vendidit Godevaert zvw Wouter 
Back Ommaten  
 een stuc lands gelegen in Westtilborch in loco dicto die Scyve < N erf. Manck Bouten > Z Heyn 

Leenmans ende Aelwijn Smeyermans kinderen ^W aen Jan Peyman v O Woutken Wouters Bouten zoen.  
Erfpacht 1 lopen rogs aan Ghijben van Aerle te Den Bosch. 
Scab. Willem van Beeck en Willem Luwe ultima die februarij scilicet in die lune post Mathye. 

63. 1435 april 22 847.Sch.Otw.149, f. 9v-3 
Jan Willems soen vanden Kerchoven vendidit Henrick zvw Wouter Back Willems Tymmermans zoen  
 de helft van een heydevelde toebehorende aan Jan, ca. 2 bunder gelegen bij die Breheese naast een 

beempt geh. die Breheeze, toebehorende aan Gherijt Berijs zoen van Oerle, naast de gemeynt van 
Tilburg,  

welk heydevelt Jan voirs tegen Gherijt van Oerle Berijs zoen voirs. heeft gekocht, dats te weten die helft dair 
af oestwaarts gelegen naast erf. Henrics Wouter Back. 
Scab. Jo Catwijck et Henric Nellen feria quinta scilicet tercia die marcij.  

64. 1435 april 22 847.Sch.Otw.149, f. 9v-4 
Henric zvw Wouter Bacs Willem Tymmermans promisit super omnia habita et habenda Janne Willemszoen 
vanden Kerchove 72 gouden beyers gulden op sint Johannes Baptiste nativ. jaarlijks te voldoen. Scab. et die 
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iam prescriptis. 

65. 1435 april 22 847.Sch.Otw.149, f. 9v-5 
Claus zv Jan Laureyns Smoelners zoen heeft beloofd aan Hubrecht van Oesterhout tot behoef van de krn. 
van Claus voirs. en Engelen van Buedel 8 mud rogge jeep op Lichtmis uit alle goederen van Nicolaus voirs. 
Scab. et die iam prescriptis. 

66. 1435 maart 03 847.Sch.Otw.149, f. 10r-1 
Roelof van Wysschel zvw Robbrecht van Wysschel promisit Florijs van Dalem den Vastert zvw Willem van 
Donghen 25 mud rogge jeep op St. Geertruij te voldoen uit en over alle goederen van Roelof. Scab. Jo 
Catwijc et H. Nellen tertia marcij scilicet feria quinta post Mathye apostoli. 

67. 1435 april 20 847.Sch.Otw.149, f. 10r-2 
Ghijsbrecht van Buerden zvw Herman van Boerden heeft verkocht aan Pauwels zijn zoon tot behoef van 
Jueten Jan Vlemyncs dochter, vrouw van Pauwels voers. 11½ L rogge jeep als Pauwels zijn vader schuldig 
was op Lichtmis uit twee stukken land in Westtilborch aen die straet geheten dat Hangende Rijs.  
 ^ Z aan die Hangende Rijsche straet < O erf. Ghijsbrecht van Buerden voers. v> NW erven Dirck Claus 

soen en die hoeve van Tongerloe. 
 ^Z die Hangende Rijsche straet < O Ghijsbrecht van Buerden voers. > W erven Dirck Claus soen v N aen 

Gherijt Bey 
Tezamen ca. 2 mud. 
erfcijns 3½ oude groten op St. Stephanus aan de hertog van Brabant en jeep 4 L rogge aan de H. Geest van 
Oisterwijk. 
Scab. Wil Pistor junior et Willem Lu feria quarta post diem pasche scilicet XXa die aprilis ano xxxv. 
Welke twee stukken land Ghijsbrecht te huwelijc goede gegeven heeft voor de jeep van 11½ L rogge. 

68. 1435 april 20 847.Sch.Otw.149, f. 10r-3 
Ghijsbrecht van Buerden voirs. heeft beloofd als een principael sculder aan Pauwels zijn zoon tot het behoef 
van zijn nakinderen die Pauwels bij Jueten Vlemyncs dat als Ghijsbrecht zijn kinderen allen gelijk heeft 
gegoed, de nakinderen van Pauwels alle goederen even zozeer zullen bezitten als de voorkinderen.  
Scab. et die iam predictis 

69. 1435 april 20 847.Sch.Otw.149, f. 10r-4 
[gezamenlijk geïngrosseerd met 10r-3] 
Pauwels voirs. heeft beloofd ut debitor principalis uit al zijn havelike goede die hij heeft en zal krijgen een 
lijfpacht van ½ mud rogge op Lichtmis aan Jueten te betalen.  
Scab. et die iam predictis 

70. 1435 maart 05 847.Sch.Otw.149, f. 10v-1 
Jan zv Henrick Vendijcs  
 een stuk erf geh. het Winterhof in de par. Otw tpv Udenhout aen den Wynckel opten hoeck vanden 

Gomerlaerstraete ^N Yden des Rademakers < O erf. d’Wynckel v Z aen die Gomelaerstraet  
tegen Jan Roelofs uutgegeven ende verpacht aan Zeghen zvw Jan Zegers soen. 
Scab. Willem van Beke en Willem Lu sabbato scilicet quinta die marcij  

71. 1435 maart 05 847.Sch.Otw.149, f. 10v-2 
Zeger Jan Zegers zoen voirs. promisit super omnia habita et habenda Jan Vendijck voirs. 35 gouden peters 
in Brabantse munten. Als nu gevestigd sijn goet ende … oft hoir weerde etc. ende hiertoe xiiij lopen rogs op 
Lichtmis eerstvolgend. 
Scabinis et die iam predictis 

72. 1435 maart 06 847.Sch.Otw.149, f. 10v-3 
Gherijt Jan Hollen zoen ende Margriet zijn vrouw dvw Hermans vander Heyden hebben eendrachtelijk een 
afspraak gemaakt, dat de langstlevende alle goederen al hebben en dat pas na de dood van hun kinderen 
de goederen teruggaan naar de kant van waar ze gekomen zijn. 
Scab. Jo Jo Wijtmans et Wil Pistor junior in dominica invocavit 

73. 1435 februari 25 847.Sch.Otw.149, f. 10v-4 
Willem Pryem zvw Jan Pryems alle haeflike ende ruerende goederen erfelijk resignavit aan Engbrecht zvw 
Engbrecht vanden Heesacker sinen zwagher op voorwaarde dat Engbrecht daaruit aan Korstanen dvw 
Willem Pryem 40 gouden hertogen aertsgulden of de waarden ervan, een jaar na de dood van Willem.  
Scab. Jo Wijtmans et Wil Pistor junior in crastino sancti Mathye 

74. 1435 februari 25 847.Sch.Otw.149, f. 10v-5 
Godert geh. van Spul zvw Godevaert van Spul ½ van een halve mud jeep welke Godert, Henric Godert ende 
Aert sijn zonen hebben gekocht tegen Laureyns geh. die Kock, wonende te Oesterhout als mem Margriet dv 
Godevaert voirs. van alsulke mudde rogs als Godevaert voirs. met huwelijkse voorwaarden beloofd had aan 
Laureyns en Margriet uit zijn goederen, sicut in his litteris scabinorum de Oesterwijc plenius continetur 
erfelijk verkocht aan Henricke voirs. zijn zoon. 
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Scab. Wil Pistor junior en Willem Luwe viij die marcij ano xxxiiij 

75. 1435 juni 12 847.Sch.Otw.149, f. los na 10v 
Claus zvw Herman Koyten als mem Lijsbet dvw Peter Gherijt al alsulken versterf als Claes verstorven mach  
als van wijlen Peter Gherijt zijn schoonvader en zijn schoonmoeder Luitgaerden overgedragen aan Jan 
Peter Gherijts soen zijn zwager. 
Datum xij dagh in junio scabini Jan Wijtmans Willem Beec anno xxxv 
[op verso een stuk van een rekening] 

76. 1435 juni 13 847.Sch.Otw.149, f. 11r-1 
[deze akte is een toevoeging op 11r-2] 
Willem Jans zoen van Haren voirs. heeft teruggekocht tot zijn behoef en dat van Jan Wouter Hillen soen sui 
generi  
Scab. et die iam predictis 

77. 1435 juni 13 847.Sch.Otw.149, f. 11r-2 
Jan van Haren zvw Willem van Haren een erfenis te Otw < erf Jan Wouter Hyllen soen > erf erfg. Godevaert 
Gobelens, aan Jan ten deel gevallen in een erfdeling door de erfg. Willem van Haren sicut in litteris 
scabinorum de Oesterwijc plenius continetur resignavit met alle akten en rechten aan Godevaert Neckers tot 
behoef van hem zelf en van Wouter Jans Hyllen soen voirs. zijn zwager 
Scab. Wil Pistor et Henric Nellen in dominica Reminiscere scilicet xiij die marcij 

78. 1435 juni 13 847.Sch.Otw.149, f. 11r-3 
Peter, Jan, Laureyns en Peter die jonge zvw Laureyns Groys die hi gecregen had bij Aleyten dvw Peter 
vanden Schor, Aleyt, Lijsbeth en Yda, dvw Laureyns en Aleyt de helft van 1/8e deel van 5 stukken land hier 
na geschreven  
 een stuk erf met de tymmeringen der op staande in de Eudenhout aen die Creytenmolen < erf gen. die 

Beerschot van joncheer Jan van Parweys > de gem. plateam  
 Een stuk land in dezelfde stede < Stheven Henric Stheven soen > gem. plateam ^ coper Witbels? v krn. 

Pauwels Eyndelaerts 
 Een stuk land geh. Stijnenacker < Jan Langerbeen > shertogenstraat  
 Een stuk land geh. Groys acker <> Jo. de Rijt ^aen Rijckont die … ^aen die straet  
 Hiertoe een stuk beemd 1 bunder in Udenhout in den Brane? < Peter vander Schoer voers. > Jans 

Leengoet van Haren ende die steghe Aleyt Reyners  
vendiderunt Wouter van Buedel zvw Jan van Budel 
Scab. Wil. Pistor et Heyn Nellen in dominica Reminiscere  scilicet xiij die marcij  

79. 1435 juni 13 847.Sch.Otw.149, f. 11r-3 
Gherijt Peters zoen redemit perpetue et resignavit Waltero prescripto 

80. 1435 juni 13 847.Sch.Otw.149, f. 11r-4 
Wouter van Buedel Jans zoen belooft aan voornoemde verkopers 40 gouden hertgoen aertsgulden ut 
valorem in die sancti Remigij confessoris eerstvolgende te voldoen. Scab. et die iam predictis. 

81. 1435 maart 06 847.Sch.Otw.149, f. 11v-1 
Aleyt Jan Vannijs dochter evw Jacobs van Ele Aert Houtappels zoen, Henric en Aert haar zonen vendiderunt 
Peter geh. Vannijs zvw Jan Vannijs alsulke erfenissen hierna gescreven als aan Aleyt voirs. verstorven van 
Henric zvw Jan Vannijs haar broer dat is dat 15e deel in 
 Een stuk beemd geh. int Block gelegen par. Otw tpv Udenhout < erf. Ennekens kijnder > Jans vander 

Amervoert met mede erfg. ^ Laureyns Jan Hadewijgen zoen. 
 Een stuk land geh. die Paracker in Udenhout 1 zester < Gherijt Wijnen met kinderen > Laureyns Jan 

Hadewijgen zoen voers. ^Tiel den Vet v aen den gemeyne weg aldaer 
6 L rogge jeep die zij krijgen uit  
 een huyse ende hove van Gherijt Lathouwers gelegen in Udenhout aen die Govenstraet  
 en ook uit een halve bunder land in die braeck gelegen in Berkel < erf Jan Haermans > erf Ydeken 

Haermans met haar kinderen ^ joncheer van Parweys v gem. plateam  
1 L rogs jeep welk hen Emken optie Raem geldende is 
1/4e deel van  
 een stuk land in Udenhout < erf Alijt Canters met kinderen > Lijsbet Lathouwers met kinderen ^ straet v 

Jan Priems Vannijs 
 1/4e deel van een stuk beemd < dat Helvoirtsche broeck > Godert vander Scueren ^ Claes Canters v aen 

Peter Vannijs copers en aen Jan Priems zijn broer 
 1/4e deel van een beemd gelegen in die Legge Rijt < dat Helmons broeck > Godert vanden Scueren 
 1/4e deel van een beemd ook in die Legge Rijt < dat Helmonsche broec > Godert vanden Scueren ^ krn. 

Jan Oerlemans v Jan Priems voirs.  
Scab. Jo Jo Wijt et Wil Pistor junior feria tertia post dominica invocavit qua cantatur invocavit anno xxxiiij 
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82. 1435 januari 25 847.Sch.Otw.149, f. 11v-2 
Aleyt dvw Jan Vannijs, Henric en Aert haar zonen  
1 zester rogge jeep hen toebehorend uit een halve mud rogge jeep welke Peter zvw Jan Vannijs jaarlijks 
schuldig is uit  
 een beemd geh. dat Legrijt in Udenhout < Helmonts broeck > Godert vanden Scueren  
vendiderunt Peter Jan Vannijs voirs. 
Scab. predictis in die conversionis sancti Pauli anno xxxiiij 

83. 1435 oktober 18 847.Sch.Otw.149, f. 11v-los-r 
Margriet dvw Aert Poeynenborch en Gielijs van Dusel haar naturael zoon hebben bekend van gracien heer 
Gielijs van Dusel priester dat deze hebben sal in horen huse een camer sijn leven lanc selver daer in te 
wonen ende niet te verhueren dats te weten die camer staenden zude westwaerts met hore toebehoerten 
ende inden voers. huse uut ende in te gaen alsoe dicke als hem des ghemeghen sal ende bij den hertz te 
sitten onverseeght van hen. 
Scab. Jo Jo Wijtmans en Henric Nellen in die sancte Lucye virginis ano xxxv. 

84. 1435 maart 16 847.Sch.Otw.149, f. 12r-1 
Jan, Gherijt en Peter, gebroeders, zv Peter vanden Scoer, Beatrijs hun zuster met haar gekozen voogd, 
Wouter van Budel als man van Aleyt zijn vrouw, Aleyt zelf met haar man Wouter en Wouter zvw Henric Toyt 
Vannijs als man van Engelberge zijn vrouw, Stheven Henric Stevens vander Amervoert als voogd van 
Elisabeth zijn vrouw, Stheven Meeus Stheven vanden Amervoert als voogd van Margriet zijn vrouw dochters 
van Peter de Schoer voorn. hebben een erfdeling gemaakt van hierna genoemde erfgoederen gelegen in 
Otw in Udenhout waarover Peter zijn tocht van heeft overgegeven.  
Aan Jan:           
 1/6e deel van een akker geh. Heynenacker vanden schoer gelegen < jonkheer van Parweys aen den 

westen Hoernyck > O Peter zijn broer 
 1/6e deel van een akker geh. Hermansacker < erf. Jacob Wijtbols, namelijk gelegen W naast Jacob 

Wijtbols ^Z Stheven Henric Stevens vander Amervoirt v N gemeynt van Haren  
Daarvoor een jeep 4 L rogge vanden ouden pacht en 1/8e deel van jeec 10 scillingen zwert aan de H. Geest 
van Otw, 1/8e deel van 1.5 pond jeep aan Wouter Henric Toyt Vannijs soen, 1/8e deel van een halve  
  



847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811 Regestenlijst inv. nr. 149 (1435-1438) 

15 

oude vleems van den Harense gemeynt 
Aan Peter: 
 1/6e deel van een akker geh. Heynenacker vanden schoer gelegen < W Jan zijn broer > jonkheer van 

Parweys 
 1/6e deel van een akker geh. Hermansacker < W Jan zijn broer > O Stheven Meeus Stevens zijn zwager 
Daarvoor een jeep 4 L rogge vanden ouden pacht en 1/8e deel van jeec 10 scillingen zwert aan de H. Geest 
van Otw, 1/8e deel van 1,5 pond jeep aan Wouter Henric Toyt Vannijs soen, 1/8e deel van een halve oude 
vleems van den Harense gemeynt 
Aan Stheven en Margriet: 
 1/6e deel van een akker geh. Heynenacker vanden schoer gelegen < Z Jan en Peter voirs. > N Baten zijn 

zuster 
 1/6e deel van een akker geh. Hermansacker < Gherijt zijn broer > Peter voirs.  
Daarvoor een jeep 4 L rogge vanden ouden pacht en 1/8e deel van jeec 10 scillingen zwert aan de H. Geest 
van Otw, 1/8e deel van 1.5 pond jeep aan Wouter Henric Toyt Vannijs soen, 1/8e deel van een halve oude 
vleems van den Harense gemeynt. 
Aan Baet: 
 1/6e deel van een akker geh. Heynenacker vanden schoer gelegen < Stheven Meeus voirs. >  Engele 

haar zuster 
 1/6e deel van een akker geh. Hermansacker < Engele voirs. > Gherijt voirs.  
Daarvoor een jeep 4 L rogge vanden ouden pacht en 1/8e deel van jeec 10 scillingen zwert aan de H. Geest 
van Otw, 1/8e deel van 1.5 pond jeep aan Wouter Henric Toyt Vannijs soen, 1/8e deel van een halve oude 
vleems van den Harense gemeynt. 
Aan Engele: 
 1/6e deel van een akker geh. Heynenacker vanden schoer gelegen, waar het huuske op staet < Baten 

haar zuster > Gherijt haar broer  
 1/6e deel van een akker geh. Hermansacker < Baten haar zuster > erf. Heyllen Pauwels 
Daarvoor een jeep 4 L rogge vanden ouden pacht en 1/8e deel van jeec 10 scillingen zwert aan de H. Geest 
van Otw, 1/8e deel van 15 pond jeep aan Wouter Henric Toyt Vannijs soen, 1/8e deel van een halve oude 
vleems van den Harense gemeynt. 
Aan Gherijt 
 1/6e deel van een akker geh. Heynenacker vanden schoer gelegen, waar het huuske op staet < Engele 

zijn zuster > erf. Lijsbet Peter Sthevens wijf met haar kinderen  
 1/6e deel van een akker geh. Hermansacker < Baten zijn zuster > Stheven Meeus voirs. 
Daarvoor een jeep 4 L rogge vanden ouden pacht en 1/8e deel van jeec 10 scillingen zwert aan de H. Geest 
van Otw, 1/8e deel van 1,5 pond jeep aan Wouter Henric Toyt Vannijs soen, 1/8e deel van een halve oude 
vleems van den Harense gemeynt. [f. 12v] 
Aan Wouter van Buedel en Aleyt 
 1/2e deel van een stuk land geh. Stynenacker te Berkel < Z Jan vanden Ham  
 1/6e deel van een akker geh. Hermansacker < Baten zijn zuster > Stheven Meeus voirs. 
Daarvoor een jeep 4 L rogge vanden ouden pacht en 1/8e deel van jeec 10 scillingen zwert aan de H. Geest 
van Otw, 1/8e deel van 1.5 pond jeep aan Wouter Henric Toyt Vannijs soen, 1/8e deel van een halve oude 
vleems van den Harense gemeynt. 
Aan Stheven Henric Stheven en Elisabeth 
 1/2e deel van een stuk land geh. Stynenacker te Berkel aen dat eynde N gelegen < W Jan Langerbeent 
Daarvoor een jeep 4 L rogge vanden ouden pacht en 1/8e deel van jeec 10 scillingen zwert aan de H. Geest 
van Otw, 1/8e deel van 1.5 pond jeep aan Wouter Henric Toyt Vannijs soen, 1/8e deel van een halve oude 
vleems van den Harense gemeynt. 
Op voorwaarde dat Alijt voirs. alsulken mud rogge jeep als haar vader Peter haar in huwelijkse voorwaarden 
had beloofd zal houden en haar nakomelingen en erfgenamen na haar zullen houden en beuren uit het 
gedeelte dat Alijt voirs. na de dood van Alijt haar moeder is toegekomen en na de dood van Peter toekomen 
zal.  
Peter zvw Jan van den Schoer heeft bekend dat hij zijn kinderen al het eikenhout overgeeft dat op zijn 
erfgoederen staat die hij nog houdt, en zijn kinderen zullen hem 10 artsguldens betalen. 
Scab. Jo Wijt et Wil Pistor junior in profesto sancte Gertrudis virginis anno xxxiiij 

85. 1435 april 01 847.Sch.Otw.149, f. 12v-1 
Jan, Gherijt en Peter, zonen van Peter vanden Schoer voirs., Baet hun zuster met haar voogd, Wouter van 
Buedel als mem van Aleyt en Wouter Henric Toyt Vannijs als mem van Engele en Stheven Meeuws 
Sthevenszoen vander Amervoirt als mem van Margarete dv Peter voirs.  
al het recht en het gedeelte dat hen toebehoort in  
 een stuk beemd 1 bunder in Udenhout inden Brant < Peter vanden Schoer voirs. > Aert vanden Brekelen 

^ aen Jans leengoet van Haren v aen die gemeyn steghen geh. Alijt Reyners stege  
overgegeven aan Stheven Henric Sthevenszoen vander Amervoert hun zwager 
Lasten: 1 mud rogge jeep aan Jacob Hessel Jacobs, jeec aan Alijt Reynersdochter 
Stheven Henric Sthevensz. vanden Amervoirt heeft beloofd deze lasten te voldoen  
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Scab. et die iam predictis 

86. 1435 april 01 847.Sch.Otw.149, f. 12v-2 
Claus zv Claus Joesten, zwager, ziet af van vernadering. Scab. Jo Catwijc et Jo Wijtmans feria VI post letare 
scilicet prima Aprilis anno XXXIIII 

87. 1435 maart 18 847.Sch.Otw.149, f. 13r-1 
[samen met de volgende akte wordt deze voorzien van de opmerking noluerunt scabini hunc de istis 
ambibus litteris.] 
Cont si enen yegeliken dat want Laureyns vander Heyden als meester ende provisoer der tafelen sheilichs 
geests in Otw voer sijn gebreck dats te weten een ½ mudde rogs jeep op Lichtmis te gelden uit  
 een huis en hof bvvo der Gherijt geh. Luten Claus Wyten z. nu in besittende is. < Z Jan die Lose > N 

gemeyne viam die tot de molen ter Borch gaat ^ a communi platea tot erf Tyelen vanden Pol,  
welk ½ mud rogge vorige jaren niet is betaald, 
Voor de sch. in Otw is een gericht geweest, in welk gericht Laureyns het huis en verkocht voor 2 ½ mud 
rogge en ½ cromstert voor de onraet aan de voirs Gherijt, van welke koop de landsheer de waarborg is.  Alle 
cijnsen en pachten blijven intact. 
Scab. Wil Pistor junior, Wil de Beeck, Willem Lu, Dirc van Kerchen cum alijs scabinis in crastino sancte 
Gertrudis virginis 

88. 1435 maart 18 847.Sch.Otw.149, f. 13r-2 
Laureyns voirs. heeft voor zijn gebrek van 3 ½ L rogge jeep welke men te gelden is uit  
 een stuk land bvvo, welk Aert Ackeman zvw Joerdens Brouwers nu houdt < O Merten Kuysten > W krn. 

vw Claus zvw Joerdens ^aen de wech die gheet door dat Synghels veken ten Amerlaer uut v Aert 
Ackerman voirs.,  

welke jeep al zes jaren niet is betaald.  
Dit was gericht met vonnis met vonnis der scepenen, en voor het gebrek van 21 L heeft hij het opgedaen en 
voor een halve cromstert verkocht aan Aert Ackerman voirs. Rechten en pachten bijven gelijk.   
Scab. et die iam predictis. 

89. 1435 maart 18 847.Sch.Otw.149, f. 13r-3 
Jacob geh. Sceyven zvw Claus Sceyven  
 een weyde met 2 ackeren in die Scijve van Otw 
uutgegeven ende verhuert aan Thomas  Maes geh. die Bruyn voor 6 jaar, voor een jeep van 6 mud 12 L 
rogge op Lichtmis . De eerste jaarpacht is 2 ½ mud, daarna bovenstaande hoeveelheden.  
Met de voorwaarden  
dat Maes in deze 6 jaar die weyde niet vlecken en sal en geen hout erop mag houden.  
dat als Jacob binnen deze 6 jaar sterft, en zijn kinderen de pachttermijn eerder willen opzeggen, dat Maes 
dan zal korten op de pacht 6 mud en 12 L van een jaar. 
Scab. Wil Pistor junior en Willem van Beeck in crastino sancte Gertrudis virginis anno xxxiiij 

90. 1435 maart 20 847.Sch.Otw.149, f. 13v-1 
Yde en Lijsbet, dvw Jan Wijnrics soen vanden Gheyn met hun voogden 2/4e deel (ieder 1/4e deel) van de 
hierna beschreven erfenis:  
 een huis en hof met gronden en toebehoren en een erf in Otw tpl Udenhout aan de Dreyboem bij Loen 

< erf Henric van Ethen > krn. Gherijt Ymmen ^ het goed Aert van Bladel v gemeyne plateam 
 een heydevelt tpv Loesbosch in de par. Westilborch < goet van Jannijs Coelbors der een wech tussen 

gheet >^erf Jan Dieric Wanghen soens v aen die gemeyn straet geh. die Cromstraet,  
welke andere 2/4e deel Lambrecht zvw Jan Wijnrics van Gheyn voirs. en Alijt dvw Jan Wijnrics voirs. welke 
erf hen ten deel zijn gevallen in een erfdeling met hun broers en zusters als in sch.br. van Otw.  
Overgedragen aan Lambrecht hun broer voirs.  
Lasten: 1 roede bleckelincs als Lijsbet aan Engelberen haar moeder schuldig is 
Scab. Wil Pistor junior et Willem Luwe in dominica oculi scilicet xx die marcij anno xxxiiij.  
(boven de akte:) Wouter Aert Langerbeens soen ziet af van vernadering.  
Scab. Wil Pistor junior et Willem Luwe in dominica oculi scilicet xx die marcij anno xxxiiij.  

91. 1435 maart 20 847.Sch.Otw.149, f. 13v-2 
Lambrecht voirs. belooft op zijn beurt aan Yda zijn zus 12 L jeep op Lichtmis op het onderpand te leveren uit 
alle vierde delen van de erfenis die hij net heeft gekregen 
Scab. et die iam prescriptis 

92. 1435 maart 20 847.Sch.Otw.149, f. 13v-3 
Lambrecht voirs. belooft aan Lijsbet zijn zus 12 L jeep op Lichtmis op het onderpand te leveren uit alle vierde 
delen van de erfenis die hij net heeft gekregen 
Scab. et die iam prescriptis 

93. 1435 maart 20 847.Sch.Otw.149, f. 13v-4 
(fiant due littere) 
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Lambrecht en Alijt voirs. kvw Jan Wijnrics soen hebben een erfdeling gemaakt van voirs. erfenis, namelijk: 
 3/4e deel van het erf gelegen aan den Dreyboem bij Loen < Z goed Henric van Ete(n) samen met alle 

tymmeringen erop die aan Lambrecht toebehoren.  
 1/4e deel van dezelfde erf < N erf krn. Gherijt Ymmen 
Aan Lambrecht: 
 3/4e deel van het heydeveld zuidwaarts in het Loesbosch par. Westilborch < Z goet van Jannijs 

Coelbors 
Lasten: ¾ van een oude groot jeec uit het heydeveld en ¾ van een oude groot jeep en ¾ van 5 L rog jeep 
van voirs. akker  
Aan Alijt: 
 1/4e deel van het heydeveld noordwaarts < Jan Dieric Wangen soen  
Lasten: ¼ van een oude groot jeec uit het heydeveld en ¼ van een oude groot jeep en ¼ van 5 L rog jeep 
van voirs. akker  
Scab. et die iam predictis 

94. 1435 maart 20 847.Sch.Otw.149, f. 14r-1 
Lambrecht zvw Jan Wijnrics geh. vanden Gheyn al het recht en gedeelte dat hem toebehoort in  
 een huis en hof geh. dat Oude Huus met gronden en de lange hove der aen liggende, dat wijlen Herman 

Berchen had in par. Otw. tpl Udenhout < Henric van Ethen ^ erf wijlen Henric Coelborn, nu van 
Lambrecht voirs. > gemeyn strate v (scerpe eynde) Henric van Ethen . 

Welk goed Jan Wijnrics gekocht heeft van Henrick Willem Loders soen, en Henrick weer van Mechteld Jan 
Mechtend dochter die men hiet het Weyhaes, zoals in sch.br. Otw.  
Overgegeven aan Yda, Alijt en Lijsbet zijn zusters en belovend alle commer af te doen, m.u.v. de commer 
die moeder Engelberen erin heeft, en de drie zusters nu aan haar zullen gelden 
Scab. Wil Pistor junior en Willem Luwe in dominica Oculi scilicet XXa die marcij. 

95. 1435 maart 20 847.Sch.Otw.149, f. 14r-2 
Lambrecht promisit aan Yde XXIIII gouden artsguldens of de waarde ervan; VIII gulden de dag voor 
Philippus en Jacobus apostelen eerstvolgend; VIII gulden op Lichtmis eerstvolgend en VIII gulden op 
Lichtmis het jaar erop. 
Scab. et die iam predictis 

96. 1435 maart 21 847.Sch.Otw.149, f. 14r-3 
Jan Nael zv Jan van Haren promisit Jan Aert Hermans zoen XXIX gouden aartsguldens of de waarden ervan 
tussen de zondag van halfvasten naastcomend te betalen. 
Scab. Willem Luwe en Henric Nellen in die lune post dominica oculi scilicet XXI die marcij 

97. 1435 maart 21 847.Sch.Otw.149, f. 14r-4 
Wouter zvw Aert Langerbeens heeft een ordinantie gemaakt tussen zijn kinderen van zijn erfelijke goederen 
die hij en zijn vrouw Mechtelt bezitten. 
Aan Alijt: 
 huis en hof te Kerkhoven bij die molen, op voorwaarde dat het huis op waarde wordt geschat door vier 

‘goede knapen’ (waarsch. behoort het huis niet tot het eigendom van Wouter) 
 Een weydelant aldaar < ^Harense gemeynt > erf. Back Wijnkens en krn.  
½ van jeep 1.5 mud rogge, waarvan Alijt al de andere ½ bezit, welke krn. Jan Bey jaarlijks voldoen uit  
 een erf. gelegen te Belver in par. Haren als in sch.br. 
Lasten: 2 L jeep aan het altaar van de H. Geest in de kerk Otw., 2 penningen aan de hertog.  
Aan Aert: 
 weydeveld op de Hupperinge, welk Wouter gekocht heeft van Aert zvw Peter vanden Wiel als in sch.br.  
½ mud rogge jeep dat Willem zvw Peter Brocken voldoet uit onderpanden te Helvoirt, welke wijlen Jan 
Brocken voldeed. 
5 L jeep die Wouter Jan Maes soen te Kerkhoven voldoet uit een hofstad waar Wouter op woont te 
Kerkhoven als in sch.br. 
6 L jeep die krn. Reynken Tyelen voldoen uit erf die zij verkregen tegen Jan vanden Wiel te Kerkhoven 
Lasten: 1 oude groot aan de hertog op de jeep van 6 L   
Wouter behoudt al het eikenhout op  
 het weideveld te Kerkhoven < Back Wijnkens en krn.  
dat hij aan Alijt heeft toegewezen.  
Als een van beide kinderen zich niet aan de ordinantie houdt, zullen ze niets krijgen van de erfenis.  
Scab. Wil Pistor junior en Diric van Gorchem in die sancti Benedicti abbatis scilicet XXIa die marcij.  

98. 1435 maart 23 847.Sch.Otw.149, f. 14v-1 
(solvit I cromstert) 
Aelbrecht Lupprecht zvw Jan Lupprecht 
 een huis en hof met de grond en toebehoren gelegen bvvo  < wijlen Claus Leelkes > gemeyne wech, 

welk Aelbrecht Lupprecht gekocht heeft van Willem zvw Jacob van Brakel als in sch.br. Otw 
overgedragen aan Gherijt van Berck (doorgestreept: aan Merten zvw Claus Leeus tot behoef Gherijt en 
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Claus znvw Gherijt van Berck en Yde dvw Claus Leeus voirs.) 
Scab. Jo Jo Wijtmans en Dieric van Gorchem XXIII die marcij anno XXXIIII 

99. 1435 februari 14 847.Sch.Otw.149, f. 14v-2 
Herman geh. Bastaert vanden Ham promisit Aert zvw Herman Wyten 4 gouden clinckerts of de waarde 
ervan, te voldoen op Bavonis et Remigij (1 nov.) eerstvolgend. Scab. Willem Luwe en Willem Pistor junior in 
die sancti Valentini  

100. 1435 maart 14 847.Sch.Otw.149, f. 14v-3 
Herman Wijten zvw Herman Wijten 
 Een stuc beemd in par. Otw. tpv. Udenhout aen een stede gen. den Kudel < W erf. vw Jan Toyts > O 

Wijtman Willem Grieten zoen ende Aerts Smoelneers ^Z erf. vw Aert Houtappels dair een wech tussen 
gheet v N erven Godert Cupers als in sch.br. Otw. 

Overgegeven aan Jan zv Laureyns Loven met alle akten en recht. 
Aert zvw Herman Wijten ziet af van vernadering. 
Scab. Wil Pistor junior et Dierick van Gorchem in die lune post dominicam Reminiscere 

101. 1435 maart 14 847.Sch.Otw.149, f. 14v-4 
Jan Laureyns Loven soen promisit Wouter geh. Pluum zvw Claus Plumen 52.5 gouden hertoge aartsguldens 
of de waarde ervan en 14 lopen rogge op Lichtmis van dit jaar en nog 14 lopen rogge op Lichtmis volgend 
jaar. Scab. et die iam predictis. 

102. 1435 maart 14 847.Sch.Otw.149, f. 14v-4 
Wouter Pluum voirs. heeft van zijn kant beloofd aan Jan Laureyns zoon voirs. dat wanneer deze som en 
deze pacht betaald is, dat Wouter alle akten die hij en Alijt zijn vrouw dvw Herman Wijten bezitten over een 
jeep van 1 mud op dit beemd opdragen zal. 
Scab. et die iam prescriptis. 

103. 1435 maart 14 847.Sch.Otw.149, f. 15r-1 
(Nota Jo solvit II cromstert de littera sua) 
Jan zvw Gherijt Hermans zoen als mem Aleyten sijns wijfs dvw Herman Wijten alle recht en gedeelt die hem 
en Aleyt toekomen in  
 een huis, hof, bodem en toebehoren welke Ermgaert weduwe Herman te Kerkhoven bvvo < gemeyne 

plateam > Jan Jan Wijtmans zoen ^Heyn Ghyboys v erfg. Peter Neesen 
 een stuk land 4 L te Berkel < > Aert Herman Wijten soen ^Cop Cleys erfgenamen v die heerstraat  
welk recht zij verkrijgen of kunnen verkrijgen via Ermgaert en Gherijt, zvw Herman Wijten erfelijk uitgegeven 
en verpacht aan voirs. Aert Herman Wijten soen, zijn zwager, voor 1 mud rogge jeep in de Baseldonck pacht 
te voldoen op Sint Thomas, en een jeep van 2 mud 15 L rogge op Lichtmis op voorwaarde dat Jan een jeep 
van 2 mud en 6 L zal ontvangen op eerstvolgende Lichtmis.  
(et fiat littera de pactu pro Jo. predicto) 
Scab. Willem Luwe en Henric Nellen in die lune post dominicam letare iherusalem scilicet XXVIII die marcij 
anno XXXIIII  

104. 1435 maart 14 847.Sch.Otw.149, f. 15r-2 
(solvit) 
Jan Gherijt Hermans voirs. en Aert Herman Wijten beloven aan Godevaert vander Scuere tot behoef Gherijt 
Herman Wijten, dat als Gherijt weer te lande queem (nu dus in het buitenland) levend, Jan en Aert hem 
zouden geven 3 mud ½ L rogge jaarlijks in een jeep; ieder van beiden 1.5 mud en ¼ rogge uit voornoemde 
erfenis, waarvan de eerste betaaldag is na de dood van Ermgaert voirs. op voorwaarde dat Jan en Aert 
Gherijt 18 L rogge geven, ieder 9 L, als Gherijt weer te landen queem. 
Scab. et die iam prescriptis 

105. 1435 maart 29 847.Sch.Otw.149, f. 15r-3 
Henric geh. vanden Pasch zvw Henric vanden Pasch 
 een huis en hof met goederen en toebehoren gelegen te Westilborch < Thomaes Laureyns Smoelners > 

Marcelijs Smoelners,  
welk Henric heeft gekregen in een koop tegen Jan Didericszoen en Jan Dircs voirs. tegen Peter zvw Gherijt 
Feytmans en Peter tegen Heylwich dvw Diderics van Zonne met haar voogd, en Heylwich tegen Yde geh. 
Coremans dv Matthijs Coremans met haar voogd en Yda tegen Gheertrude dvw Gherijt Maes soen en 
Gheertrude tegen Peter zvw Jan Moederyden tegen Heylwich, Engelberen en Kerstinen zijn zusters, zoals in 
sch.br. Otw. 
vendidit Willem Aert Nauwen. Aert vanden Hoeven zvw Claus vanden Hoeven redemit proximitate et 
resignavit Willem de koper (= ziet af van vernadering). 
Scab. Jo Jo Wijtmans en Willem van Beeck feria tertia post dominica Letare Iherusalem scilicet XXIX die 
marcij ano XXXIIII  
(Solvit XX placcen ad bonum computandum) 
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106. 1435 maart 30 847.Sch.Otw.149, f. 15v-1 
Aert zvw Jan van Laerhoven zvw Aert Peter Toelen soen 
 een half bunder heydevelts gelegen in den Wynckel bij Bautsvoirt in de heidehoeve die vander 

gemeijnte van Otw vercregen is 
vendidit Peter zijn broer zvw Jan voirs.  
Scab. Wil Pistor junior et Willem van Beeck feria quarta scilicet penultima die marcij 
Jan z. Jan Jan Wijtmans redemit proximitate et resignavit Peter de koper (= ziet af van vernadering). Scab. 
Jo. Wijtmans et Willem Pistor in die Philippi et Jacobi anno XXXV (1 mei 1435) 

107. 1435 april 01 847.Sch.Otw.149, f. 15v-2 
Wouter vanden Loe zvw Jan vanden Loe 
 een stuc lants in Haren in de ackeren bij den Doren < N Lijsbet Jacob Aert Coppen soens wijf en krn. en 

heer Godert die Cuper > Z erf. altaar van St. Katherina in de kerk van Otw en erf. Henric Rutghers 
Buerincs zoen die hij verkocht heeft aan Aert en Jan gebroeders zvw Aert van der Hoeven ^W gemeijne 
wech geh. die Groenstraat v O Jan Wouter Poynenborchs 

heeft hij uutgegeven en verpacht de voirs. Aert en Jan gebroeders zvw Aert vander Hoeven voor een 
erfpacht van 5 L Otw mate op Lichtmis te voldoen aan Wouter en diens nacomelingen. 
Scab. Willem Luwe ende Henric Nellen feria VI post dominica Letare scilicet prima die aprilis 
Aert en Jan gebroeders zvw Aert vander Hoeven voirs. beloven Wouter voirs. 12 gouden hertogen 
aartsguldens als voerden dach datum des tegenwoerdige briefs gemaict sijn en 9 L rogge op Lichtmis 
eerstvolgend over 2 jaar. Scab. et die iam predictis 
(Nota Wouter solvit XXX placken de litteris suis) 

108. 1435 april 01 847.Sch.Otw.149, f. 15v-3 
Henric zvw Rutgheer Buerincs als mem Yde sijns wijfs dvw Henric vander Amervoert 
 een stuc lands inden ackeren van Haren bij den Doren < iam inmediate predictam die Aert en Jan 

gebroeders voirs. tot een erfpacht van Wouter vanden Loe hadden gecregen. < N kerk van Haren > Z ^W 
aan de weck geh. die Groenstraat v O erf. altaar van St. Katherina in kerk van Otw. 

vendidit den voirs. Aert en Jan gebroeders zvw Aert vander Hoeven. Scab. et die iam inmediate predictis  
Aert en Jan gebroeders copers hebben beloofd te zullen geven aan Henric verkoper jeep 4 L rogge, af te 
kopen op Lichtmis met 16 gouden hertoge aartsgulden  
Scab. et die iam immediate predictis  

109. 1435 april 03 847.Sch.Otw.149, f. 15v-4 
Gheertruut dvw Gherijt Toyts met haar momboir 
 een stuc erfs in Udh aen de Groenstraat < O ^N Lijsbet Lathouwers > W den gemeijnen wech aldaar v Z 

aan de Groenstraat  
zoals Katelinen Peter Neven te wesen plach en Gheertruut toegekomen is na de dood van Katelinen voirs. 
haar tante  
vendidit Marie dvw Jan geh. die Lathouwer. 
Scab. Wil. Pistor junior et Willem Luwe in dominica Judica scilicet tertia die aprilis  
Jacob Claus Toyts zoen redemit proximitate et resignavit Peter de koper (= ziet af van vernadering). Scab. 
die predictis 

110. 1435 april 03 847.Sch.Otw.149, f. 16r-1 
Marij dvw Jan Lathouwers promisit Geertruden dvw Gherijt Toyts verkoper 7 gouden peters monete Brabantij 
en 3 cromstert op Allerheiligen naastcomende  
Scab. Wil. Pistor junior et Willem Luwe die iam predicta 

111. 1435 februari 23 847.Sch.Otw.149, f. 16r-2 
(solvit) 
Mathijs zv Daneel Nouwen alle recht en gedeelt hem toebehorend in alle goederen die hem verstorven zijn 
van Heylwich zijn moeder 
overgedragen Peter zijn broer tot diens behoef en dat van Jacob, Gherijt en Marie zijn broeders en zusters.  
Scab. Jo. Catwijc et Willem Lu in profesto Mathye apostoli 

112. 1435 april 03 847.Sch.Otw.149, f. 16r-3 
Wij Jan van Catwijc ende Jan Jan Wijtmans schepenen in Otw doen cont dat want een dyfterensy ende 
discoert geweest heeft een lange tijd tussen Wijtman Wouter vanden Dael enerzijds en Peter van Laerhoven 
zvw Jan van Laerhoven zvw Aert Peter Toelen anderzijds van dreygheliken woorden die dese voirs. Peter 
openbaerlijck geseeght ende gesproken heeft opten voirs. Wijtmans dat hi als een scepen hen selven 
geseghelt soude hebben scepenen brieven hen selven toebehoirende, welk dreigen strafbaar is met breuken 
van zijn lijf en goed. Soe heeft Wijtman in een gebannen vierschaar waerheyden laten luden, welke 
vierschaar hem claer gedient heeft. Peter bekent en belooft geen wraak te zullen nemen, op verbeuring van 
zijn goed.   
In dominica Judica tertia die aprilis anno XXXIIII 
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113. 1435 april 09 847.Sch.Otw.149, f. 16v-1 
Jan Godert Buckincs als mem Elisabeth zijn vrouw dvw Henric vanden Woude 
jeep van 7 L rogge die Lambrecht zijn zwager zvw Henric vanden Woute schuldich is op Lichtmis uit  
 een heyhoeve in par. Otw in Heukelom in Comans hoeve,  
Lambrecht te deel gevallen in een deling, uit welke deling Jan voirs. deze 7 L heeft gekregen ut in litteris de 
Otw 
vendidit Lambrecht voirs.  
Scab. Jo Catwijck et Willem Lu sabbato post Judica scilicet IX die aprilis 

114. 1435 april 13 847.Sch.Otw.149, f. 16v-2 
(solvit) 
Peter zvw Peter Daneels vendidit Peter Staessen soen van Waspyck een jeep van 1 ½ mud rogge op 
Lichtmis uit  
 een huis en hof met grond en toebehoirten 8 L in Westtilburg in een steden geh. den Berdijck < O 

Matheeus Maes soen > W Engbrecht van Aerle 
 een stuc lands 5 L in de voirs. stede <^ Aelwijn Aelwijn Sculenborchs > Jan Wouter Bloemaerts v erf 

Peter verkopers 
Scab. Jo. Catwijc et Henric Nellen feria quarta post dominica palmarum scilicet XIII die aprilis 

115. 1435 april 15 847.Sch.Otw.149, f. 16v-3 
Cont sij enyegheliken dat want Dierick Nellen zvw Henric Nellen voer sijn gebrec dats te weten voer een 
somme van 60 gouden hertoge aartsguldens die Andries geh. Morseel die Rode Willems soen en Kathelijn 
zijn vrouw dvw Henric Smeyers bekent hebben hem schuldich te zijn uut 
 een stuc lands van Andries en Kathelijn bvvo < Wijtman Wouters vanden Dael > Jan Jan Wijtmans ^O 

Aert vander Heyden  
welke somme Andries en Kathelijn beloofd hadden ut in litteris de Otw d.d. 31 december 1434 (n.s.) maar 
niet betaald was. 
Gericht van de schepenen van Otw 
Dierick verkoopt dit stuc land aan Henrick Nellen zijn broeder voor zijn gebrek en 1 cromstert 
Scab. Jo Catwijck Wil Pistor junior Willem Lu ende Dieric van Gorchem opten goeden vrydach scilicet XVa 
die aprilis anno XXXIIII 
in margine: anno XXXV 

116. 1435 april 18 847.Sch.Otw.149, f. 16v-4 
Laureijns Lupprechts zvw Jan Lupprechts als mem Yde zijn vrouw dvw Jan Feytmans 
 ½ van een erffenis geh. die Pasch hoeve, waarvan Jan Jan Feytmans en Heylen zijn zuster de andere ½ 

houden in Otw < W Lonijs van Megen > N gemeijnt van Haren ^langs de molenwech toten hecken toe 
vendidit Willem van Cuyck zvw Erijts van Cuyck  
Aelbrecht Lupprechts zvw Jan Lupprechts redemit proximitate et resignavit Willem de koper (= ziet af van 
vernadering). 
Scab. Willem Luwe ende Heyn Nellen in crastino diei passche scilicet XVIII die aprilis ano XXXV 

117. 1435 maart 09 847.Sch.Otw.149, f. 17r-1 
(Nota Gherijt van Meyensvoert promisit pro tutore solvere et de littera debita sequenti) 
Heylwich dvw Jan vanden Pol Claus soen met momboir vendidit Gherijt van Meyensvoert zvw Wouter van 
Meyensvoert 
 een stuc lands metter tymmeringen Heylwich toebehorend in de Koestraat bvvo, eertijds van voirs. w. 

Jan vanden Pol < O Gherijt koper voirs. > Claus Colen en zijn krn. ^ gemeijne Koestraat v Gherijt koper 
voirs. Welk erf Dirck van Gorchem nu hantplicht  

Lasten: jeep 4 lopen roggen en jeec 11 1/3 oude groet  
Scab. Jo. Jo. Wijt et Willem Luwe feria quarta post Invocabit scilicet IX die marcij 
Aert zvw Aert geh, die Holter redemit proximitate et resignavit Gherijt de koper (= ziet af van vernadering). 

118. 1435 maart 09 847.Sch.Otw.149, f. 17r-2 
Gherijt voers. repromisit aan Heylwich 44 gouden hertoge artsguldens op Lichtmis naastkomend. 
Coram prescriptis 

119. 1435 maart 12 847.Sch.Otw.149, f. 17r-3 
(solvit [...] cromstert) 
Jan zvw Herman Jan Swevers enerzijds en Elisabet dvw Jan geh. vanden Bleeck met haar voogd anderzijds 
hebben een erfwisseling gemaakt 
Elisabeth zal hebben: 
 een stuc lands tot eenre hoffstat in Westtilburg aent Laer < N Hadewijch Francken met haar kinderen > 

Z Jan die Wever ^O aende straet v W Jan Francken.  
Lasten: 1/3e deel van jeep 3½ L rogge; 1/3e deel van jeep 2L rogge. 
 een stuck lands Hyxspoerschen acker in Westtilburg < O Jan die Wever voirs. > Z joffrou Lijsbet van 

Amersoijen met haar kinderen ^W Aert Bathen v N Lijsbet Jan vanden Bleeck.  
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Lasten: jeep van ½ L aan de H. Geest van Tilborch  
Tesamen ongeveer een lopensaat  
Jan zal hebben  
 1 lopense uit een stuc lands geh. die Garsthof 2 L in totaal in Westtilburg aent Laer < W Gherijt Betthen 

> O Jan Herman Swevers ^Z heerstraat v N Jan Herman Swevers voirs.  
Lasten: ¼ van een jeep ½ mud rogge Jan Arkenraden en 1/8 van een jeec van 1 pond en 3 penningen 
hertogencijns op Sint Steven  
Scab. Willem Lu et Henric Nellen sabbato post invocavit scilicet XII die marcij  
(Et fient due littere sub consilio scilicet cuilibet partium una littera) 
Kathelijn wed. Jan vanden Bleeck met haar voogd heeft haar vruchtgebruik in het voornoemde stuk land 
opgedragen aan Jan voirs.  

120. 1435 april 19 847.Sch.Otw.149, f. 17v-1 
(Monasterium sancte Gertrudis) 
Aert van Benacht, Jan Brock zvw Wouter Brocken, Herman Loder zv Wouter Loders, Gherijt zvw Claus 
Toyts Willem Wijtman Willem Grietensoen, Ghijsbrecht zvw Art Leijten, Henrick Willen, Jan zijn zoon, 
Henrick vanden Brekele, Jan van Gorchem, Godert vander Avoert en Godert Snoeck promiserunt indivisi 
Henrick van Buedel tot behoef van het godshuis van Sint Geertrui van Leuven 18 gouden dobbel Brabants 
geld op Sint Jan geboorte over een jaar, en 2 jaar daarna ieder jaar 18 gouden dobbel eveneens op Sint Jan 
van de vlastienden van Berkel en van Udenhout, welke 3 jaar lang gepacht zijn van de proost van Sint 
Geertrui. 
Scab. Wil. Pistor jr. et Willem van Beeck feria tertia post die pasche scilicet XIX die aprilis ano XXXV  

121. 1435 april 19 847.Sch.Otw.149, f. 17v-2 
Jan geh. Mechtelden zvw Jan Mechtelden Wijtensoen vendidit Andries zvw Claus Gherijt Melijszoen 
 een stuc lands 4 lopensaet tot een hofstat gelegen die van zijn moeder Mechtelt Wijten was geweest, in 

Enschot, tegen het huis van Laureijs vander Heijden over de straat < W Kathelijn wed. Godert Gruijters > 
O Jan de Bont ^Z Jan de Groot v de straat.  

Lasten: voor 1/6 van 5 oude groten aan de kanunniken van Beke, een jeep 11 L rogge op het onderpand te 
leveren, en een jeep 1 mud rogge op Lichtmis aan Jan Mechtelden voirs.  
 [dit stuk staat op f. 18r] een stuc lands geh. den Balck 2 L 6 R in Enschot < W krn. of erfg. vander 

Wagen > O erf Heynen vanden Woude ^v opten waterlaet.  
Lasten: voor een jeep 2 L rogge aan Willem Loeder, op het goed waar Alijt Oerlmans nu woont te leveren 
 een stuc lands een sleyck lopensaet geh. Deen Eyck in Enschot < W Jan die Groet >^ON Claus van 

Aerle Ghijben zoen v Z Alijt Oerlmans en haar kinderen 
Scab. Jo Jo Wijtmans et Willem Lu feria tertia post diem pasche scilicet XIX aprilis anno XXXV 
Andries belooft van zijn kant de pacht jaarlijks te voldoen en een huis op het erf te zetten binnen een jaar. Dit 
blijft met het stuk land deel van het onderpand. 
(et fiat littera de pactu pro predicto)  

122. 1435 april 19 847.Sch.Otw.149, f. 17v-3 
Jan Mechtelden voirs. heeft overgedragen, tezamen met alle oorkonden, aan Andries zvw Claus Gherijt 
Melijs  
 een stuc lands geh. die Lipsacker in Enschot opten waterlaet die ter kerkenwaert geet van Enschit < O 

erf Kathelinen Godert sGruters wijf met haar kinderen > W Jan die Groet en Jan die Bont ^N Jan 
Mechtelden voirs. v Z opte waterlaet 

Welk stuk Jan heeft gekregen tegen (1) Aert zvw Aert vanden Brekelen, tegen (2) Wouter geh. vanden Wiel 
zvw Jan vanden Wiel als man van Engelberen en tegen (3) Wouter geh. vander Straten nzv Mathijs 
Buckincs zijn zwageren als man van Elisabeth, dochters van wijlen Arts vanden Brekelen ut in litteris de Otw. 
 een hof geh. den Scouwenhof in Enschot bij de woning van Arts Wevers < erf dat vroeger van Jan van 

den Doren was en nu van Laureijns van der Heijden is > gemene plaatse. 
Welk hof Wijtman zvw Gherijt Wijten verkocht heeft aan zijn broer Henrick tot het behoef van Jan 
Mechtelden voirs., ut in litteris de Otw.  
 een stuc lands geh. dat Perstuc in Enschot < erf Jan Mechtelden voirs. > Melijs Walraven  
Welk stuk Jan Mechtelden voirs. in een erfpacht gekregen heeft tegen de erfgenamen van Henrick Brocken, 
ut in litteris de Otw. 
Lasten: 2 L rogge aan de erfgenamen Henrick Brocken, en een ½ Brabants boddreger aan de kerk van 
Enschot. 
Scab. Jo Jo Wijtmans en Willem Lu feria tertia post die pasche scilicet XIX die aprilis 

123. 1435 april 19 847.Sch.Otw.149, f. 18r-1 
(solvit) 
Henric geh. die Bont zvw Wouter Bonten vendidit Jan geh. Mechtelden zvw Jan Mechtelden Wijtenzoen een 
jeep van 6 L rogge op Lichtmis uit 
 een stuc lands in Otw te Heukelom <^WZ erf Gherijt Wijten > O Jan die Tijcwever v N Henric de Bont 

voirs., 
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welk stuk land Henrick gekocht heeft tegen Aert, zijn broer. 
Scab. et die iam predictis 
(tussen akte een en twee staat een toevoeging voor akte f. 17v-2) 

124. 1435 april 19 847.Sch.Otw.149, f. 18r-2 
(solvit) 
Andries Claus Gherijt Melijs zoen voirs. repromisit aan Jan Mechtelden een jeep van 2 mud en 12 L rogge 
op Lichtmis uit alle erfgoederen die hij heeft verkregen van Jan Mechtelden als in de voirs. twee contracten. 
Ter meerdere zekerheid heeft Andries beloofd binnen een jaar een ‘tymmeringe’ op de onderpanden en 
jaarlijks op Pinksteren aan Jan vier gebleekte linnen lakens te geven diens leven lang. 
Scab. et die iam predictis 

125. 1435 april 20 847.Sch.Otw.149, f. 18r-3 
Jan zvw Aert Herman Noydens zoen vander Hoeven promisit Jan de Becker tot behoef van Jan van Haren 
zvw Willem van Haren 52½ gouden Philippus schilden op kerstavond naastkomend. 
Scab. Jo Catwijck et Willem Lu feria quarta post diem pasche scilicet XXa die aprilis 

126. 1435 april 20 847.Sch.Otw.149, f. 18v-1 
(solvit) 
Ghijsbrecht geh. van Boerden zvw Herman van Boerden heeft verkocht een jeep 9 L rogge, welke Diderick 
geh. die Wolf zvw Dideric Wolfs voldoet jaarlijks op Lichtmis uit 
 een stuc lands geh. die Houtappels acker, welke hij in erfpacht had gekregen tegen Wouter en Henrick 

zijn broers, te Berkel par. Otw in die Langhebrake < erf Henrick Wolfs > erf Gherijt van den Woude ^ de 
straat v erf Wijnric Haversac 

Welke jeep van 9 L Herman van Boerden gekocht heeft tegen Henrick die Wolf zvw Dideric Wolfs en tegen 
Diderick die Wolf, zijn broer, ut in litteris de Otw, en Ghijsbrecht na de dood van zijn vader is toegekomen 
aan Laureijs Henric Toyt Vannijs zoen en Wouter Jans van den Loe als meesters en provisores van de 
fabriek van de kapel van Sint Willeboerts tot Berkel tot behoef van de fabriek en kapel. 
Scab. Wil Pistor junior et Willem Lu feria quarta post diem pasche scilicet XXa die aprilis 
Peter Jan Spapen redemit proximitate et resignavit de provisoren de koper (= ziet af van vernadering). 

127. 1435 april 20 847.Sch.Otw.149, f. 18v-2 
Ghijsbrecht geh. van Boerden voirs. zvw Herman van Boerden heeft verkocht een jeep 9 L rogge, welke 
Herman zijn vader gekregen had tegen Henrick geh. Willenzoen als man van Alijt dvw Aert Brocken uit een 
jeep van 18 L rogge als Henric geh. Vyerpenninc, ‘zweder’ van Aert Brocken betaalde op Lichtmis over 
 een huis en hof met toebehoren in par. Otw te Berkel tegen het goed van Jan Boef over in de gemeint.  
Welk huis etc. Henrick tegen Aert Brocken voor de hertogencijns en deze 18 L rogge, te voldoen op Lichtmis 
heeft gekregen, ut in litteris de Otw. 
Welke jeep Ghijsbrecht na de dood van zijn vader heeft verkregen 
aan Godevaert geh. Snoeck zvw Henric vanden Hovel 
Scab. et die iam predictis 
Peter Jan Spapen redemit proximitate et resignavit Godert de koper (= ziet af van vernadering). 

128. 1435 april 20 847.Sch.Otw.149, f. 18v-3 
(tenetur debita? littera) 
Willem geh. Heynen, Henric en Gherijt zijn zonen promiserunt Gherijt Wijten de oude zvw Gherijt Wijten 40 
gouden hertogen aertsguldens op kerstavond naestkomend. 
Scab. Wil. Pistor et Willem Lu die iam predicta 

129. 1435 april 20 847.Sch.Otw.149, f. 18v-3 
Gherijt Wijten die oude zvw Gherijt Wijten voirs. heeft tot behoef van zijn zwager Willem Heynen voirs. 
afstand gedaan van een jeep van 1½ mud rogge als Willem voirs. hem betaalde.  
Scab. et die iam predictis 

130. 1435 april 20 847.Sch.Otw.149, f. 19r-1 
Ghijsbrecht vander Steghen zvw Ghijsbrecht vander Stegen vendidit Didericke van Gorchem alle huisraad 
en havelijke goederen: o.a. 5 bedden, een scaprade [kast voor bestek], 2 screynen, 8 coperen potten, 11 
tinnen kannen, 43 tinnen schotels, 6 ketels, 2 dozijn kussen tafelen scragen spennen?, sitten, banken, 
tafellakens, slapelaken. 
Scab. Jo Jo Wijt et Wil. Pistor junior feria quarta post diem pasche scilicet XXa die aprilis ano XXXV 

131. 1435 april 20 847.Sch.Otw.149, f. 19r-2 
Ghijsbrecht geh. vander Steghen zvw Ghijsbrecht vander Steghen  
 een huis en hof met grond en toebehoren bvvo < erf krn. Jan van Esch >^N erf Ghyben van Haren v Z de 

gemeijne strate,  
welk huis etc. Ghijsbrecht heeft gekocht tegen Aelbrecht geh. Lupprechts zvw Jan Lupprechts ut in litteris de 
Otw 
vendidit Laureyns vanden Doveloe zvw Henric vanden Dovelo 
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Scab. Wil Pistor junior et Willem van Beke die iam immediate predicta 
Jo Jo Wijtmans redemit proximitate et resignavit Laureyns de koper (= ziet af van vernadering). 

132. 1435 april 23 847.Sch.Otw.149, f. 19r-3 
Jan geh. die Wever zv Jan Wever vendidit Jan zv Herman Swevers, zijn neef 
 ¼ deel van een stuk land 5 L en 4 R in Westtilburg aen die Zwert Rijt <O Jan die Wever verkoper >W 

Jan koper voirs. ^Z gemeijne plaatse genaamd de Heerstraat v N aan een heideveld van Jan coper voirs. 
Scab. Jo Catwijc et Henric Nellen sabbato post diem pasche scilicet XXIII die aprilis 

133. 1435 april 23 847.Sch.Otw.149, f. 19r-4 
(Art solvit III cromstert) 
Jan geh. die Wever voirs. zvw Jan Swevers 
 een stuk land 1½ L en ¼ mudzaad in Westtilburg te Loeven <O Jacob vander Hoeven >^WZ Jan voirs. 

v N de gemeijne straat 
heeft hij verpacht aan Aert geh. Betten zvw Jan Betthen voor een jeep van 3 L rogge op Lichtmis. De lijkweg 
die van de gemeijne straat aent Laer naast Jacob vander Hoeven en de Lovenakker tot het land van Dongen 
en het erf van Jan Wevers altijd over dit erf zal blijven liggen. Aert belooft een gracht te graven en te 
onderhouden. 
Scab. Jo Catwijc et Heyn Nellen XXIII die aprilis 

134. 1435 april 23 847.Sch.Otw.149, f. 19v-1 
(solvit) 
Jan die Wever voirs. zvw Jan Wevers vendidit Jan zvw Franck Poppen  
 een erf van 19 R min ¼ roede, in Westtilburg in die Loeven akker in dat Weerlans veld < N Jan koper > 

Z Jan Pyloker ^W aan de hoeve te Loeven v O aan Heynken Luten wijf en krn. 
Scab. et die iam predictis 

135. 1435 april 23 847.Sch.Otw.149, f. 19v-3 
Jan geh. die Wever voirs. zvw Jans Wevers en Jan zvw Herman Swevers voor hen zelf en Hubrecht zijn 
broer zvw Herman voirs. vendiderunt Jan zvw Franck Poppen 
 een stuk land 21 R min ¼ R in de par. Westtilburg te Loeven in Dweerkensveld <Z Jan de koper voirs. 

>N Hadewijch wed Franck Poppen met haar krn. 
Scab. et die iam predictis 

136. 1435 april 23 847.Sch.Otw.149, f. 19v-4 
Jan zvw Hubrecht Piggen  
 een huis en hof met grond en toebehoren in Enschot < waterloop genaamd die Zwartrijt etc. 
 een stuk land geh. den Crommenakker in Enschot < Claus Meynaert etc. 
 een beemd 9 L etc. 
 een heyhoeve in Enschot <W Jan die Wever daer die Zwartrijt tussen loopt etc. 
welke hij in een erfpacht heeft g 
ekregen tegen Bruysten van Heyst, Jan en Gyelijs znvw Gyelijs van Heyst en Godert geh. vander Straten als 
mem Aleyten, ook voor Hessel en Wijtman hun broers, ut in litteris de Otw 
vendidit Jan geh. die Groet zvw Wijtman sGroten 
Henric Hubrecht Piggenzoen redemit proximitate et resignavit Jan de koper (= ziet af van vernadering). 
Scab. Jo Jo Wijtmans et Willem Luwe sabbato post diem pasche scilicet XXIII die aprilis 

137. 1435 april 23 847.Sch.Otw.149, f. 19v-5 
Jan die Groet koper promisit Jan Hubrecht Piggen dat hij alle voorwaarden die Jan aan Bruysten van Heyst, 
Jan en Gyelijs znvw Gyelijs van Heyst, Godert geh. vander Straten als mem Aleyten en Hessel en Wijtman 
had beloofd, zal onderhouden 
Scab. et die iam predictis 

138. 1435 juli 27 847.Sch.Otw.149, f. 20r-1 
[doorgehaald: Jan geh. die Groet zvw Wijtman Groten promisit Jan zvw Hubrecht Pyggen dat Jan die Groet] 
(solvit) 
Bruysten van Heyst zvw Gyelijs van Heyst heeft bekend en geleden dat Jan die Groot zvw Wijtman sGroten 
hem betaald heeft 124 gouden hertogen aartsguldens welke Jan zvw Hubrecht Pygghen aan Bruysten had 
beloofd ut in litteris, en Bruysten heeft Jan die Groot kwijtgescholden. 
Scab. Jo Catwijck et Willem van Beeck feria quarta post Jacobi apostoli  

139. 1435 april 24 847.Sch.Otw.149, f. 20r-2 
Margriet geh. Svolders ndvw Henric geh. Pluum met haar voogd  
 een huis en hof met grond en toebehoren dat zij heeft gekocht tegen Willem Sappeel zvw Andries 

Sappeel bvvo dat vroeger van w. Meeus Wijtten was < Bernaerts geh. die Metseleer > w. Goderts van 
Brecht, nu van WIllem vander Zijdwijnde ut in litteris de Otw 

vendidit Henrick zvw Jan Brabants 
Wouter zvw Claus Pluum redemit proximitate et resignavit Henrick zijn broer de koper (= ziet af van 
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vernadering). 
Scab. Willem van Beeck et Dirck van Gorchem in octava pasche scilicet XXIIII die aprilis 

140. 1435 april 24 847.Sch.Otw.149, f. 20r-3 
Henric zvw Jan Brabants voirs. promisit te geven aan Margriet voirs. een jeep van 1 mud rogge op Lichtmis 
uit het voornoemde huis.  
Scab. et die iam predictis 

141. 1435 april 24 847.Sch.Otw.149, f. 20r-4 
Henric zvw Jan Brabants voirs. promisit te geven aan Margriet voirs. 33 gouden hertogen aartsguldens op 
sint Jan Baptist naastkomend. 
Scab. et die iam prescriptis 

142. 1435 april 24 847.Sch.Otw.149, f. 20r-5 
Weyndelmoet dvw Tielman Hoyfts promisit Ghijsbrecht geh. die Mesmeker vander Hoeven 60 gouden 
hertogen aartsguldens te betalen wanneer een van beide het wil. 
[Geen datum en schepenen] 

143. 1435 april 24 847.Sch.Otw.149, f. 20r-6 
Ghijsbrecht voirs. heeft deze som van 60 gulden opgedragen aan Jan geh. Naet zijn neef zvw Jan Naet die 
sloetmeker. 
[Geen datum en schepen] 

144. 1435 april 30 847.Sch.Otw.149, f. 20r-7 
(solvit) 
Gheertruit dvw Lucas geh. Ludeken Willem Truden soen promisit aan Hubertus tot behoef van Adriana, Yda 
en Heylwich hoire natuurlijke dochters bij Peteren Claes Aelwijns zoenene tot behoef van de kinderen die 
nog kunnen komen 200 Franse kronen na de dood van Gertruid uit al haar goederen 
Scab. Jo Jo Wijtmans et Henric Nellen in profesto Philippi et Jacobi apostolorum 

145. 1438 oktober 28 847.Sch.Otw.149, f. 20v-1 
(solvit) 
Daneel zvw Jan Langhedaneels soen vander Stochasselt als mem Elisabeth dvw Gerijt Wyscaerts vendidit 
Ghijsbrecht van Boerden  
 een stuk land 5½ L in Westtilburg aan de Rubraken < Z Peter Gherijts zoen van Buerden > N 

Ghijsbrecht van Buerden voirs. zvw Hermans van Buerden 
Voor een jeep van 1/6e deel van ½ mud rogge en voor een jeec van 3 penningen hertogencijns. 
Scab. Dirck Nellen et Jo Wijt junior in die Symonis et Jude apostolorum anno XXXVIII 

146. 1435 april 30 847.Sch.Otw.149, f. 20v-2 
Jan die Vet zvw Godevaerts Vets Daneel zvw Jan Langhedaneels vander Stochasselt, Meeus die Wijt zv 
Peter Witten als mem van Maerse zijn vrouw dvw Peter Eygemans en Godevaert zvw Engbrecht Aert Leyten 
als mem van Elisabeth dvw Wouter Huben 
 4/5 deel van een stuk land geh. Hoenkens brake 3½ L en 7 R, waarvan het laatste 5e deel van Hubrecht 

Wouter Huben zoen is, in Westtilborch te Velthoven < Jan Wouter Bacs > Elisabeth wed. Jan van 
Gestel en hun krn. ^ een weg 

vendiderunt Jan nzv Gijelijs geh. Bacs zvw Jan Bac Bertouts 
voor een jeep van ½ mud rogge aan de H. Geest van Tilburg  
Scab. Jo Catwijck et Willem Luwe in die Philippi et Jacobi apostolorum 

147. 1435 april 30 847.Sch.Otw.149, f. 20v-3 
Jan nzvw Gielijs Bac koper voirs. promisit Bartholomeeus Wit koper voirs. 13 goude aartsguldens en 2 
cromstaart en 1 schelling? op sint Servaas over 1 jaar, en 3 L en 1 vierdelvat rogge 
Scab. et die iam prescriptis 

148. 1435 april 30 847.Sch.Otw.149, f. 20v-4 
Gherijt geh. vander Elst zvw Dierics vander Elst promisit Jacob Wouters zoen als een momboir van de krn. 
w. Peter geh. van Holten tot behoef van de kinderen jaarlijks een jeep van 2 L rogge en een jeec 1/8 van een 
oude groot uit en van  
 een stuk land geh. de Gaershof in Westtilborch aan de Rijt < gem. straat > Claus van Aerle,  
welk stuk Gherijt gekocht heeft tegen Peter van Holten voirs.  
Scab. Willem die Becker et Willem Luwe in die Philippi et Jacobi apostolorum 

149. 1435? 847.Sch.Otw.149, na20los-r-1 
Lieve eerweerdige here gelieve te weten dat Jan Leyten soen van Beerse sijn beesten opter gemeijnten 
van Otw gaende heeft gehadt der hi nyet toe gerecht en hebben die van Otw sijn scaep af gescut, waarna 
Jan bij de heren van de scut is gekomen en verlangde dat zij zijn beesten costeloos terug zouden geven 
volgens een brief uit Bruessel? De gezworenen van Otw willen dat de rentmeester gedynghe zal bannen, 
hierin krijgt Jan Leyten ongelijk, ondanks dat hij aantoont dat hi poirter te Bruessel weer, nu verlangt de 
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schrijver aan de ontvangers van de brief (te Brussel?) dat de kosten van het proces voor Leyten komen. 

150. 1435 juli 10 847.Sch.Otw.149, na20los-r-2 
Cont sy enen yegheliken dat want Gherijt geh. Berkelmans voer sijn ghebreck dats te weten voir een jeec 
van 15 schellingen te betalen op de zondag voor Dertiendach, welke cijns Aert Enghebrechts van Vucht 
gekocht had tegen Peter Biters zv Jan Biters van Helvoirt en gelegen op  
 een erf in par. Helvoirt 3 L <Z Dideric Lisen zoens > O Jan Biters zijn broer  
ut in litteris de Otw d. d. doen screef dusent driehondert veertich ende acht des zaterdachs na jaerdach [08 
januari 1349], welke cijns Gherijt in een erfdeling is toegekomen, en welke hem al 3 jaar gebrack. 
Wouter Back zvw Gheerlic Bacs heeft in naam van Gherijt deze erfenis opgewonnen en aan Gherijt 
gegeven, waarna deze het aan Gheerlick nzvw Willem Lucas soen van Erpe 
Scepenen in Oesterwijck Jan van Catwijck Jan Jan Wijtmans soen Willem die Becker junior Willem van Beke 
Dideric van Gorchem Willem Luwe ende Heynric Nellen Heynrics soen [...] int jaer ons heren dusent 
vyerhondert dertich ende vyve opten tyenden dach der maent van julio [vgl. ook los bij folio 1] 

151. 1432 februari 20 847.Sch.Otw.149, na20los-v-1 
Aernt vander Heyden zvw Willem vander Heyden boet sijn blikende ghelt godspennync hoer ghelt te quijten 
ende te loessen met recht van naerscappen  
 ½ van een stuc beempts geh. Eessen beempt, waarvan Gherijt Wijten jr. de andere helft houdt, gelegen 

in de par. Otw in Hukelom <O Maes Buckincs >W andere helft ^optie Aa v krn. Merselijs Wijten,  
welk stuc Laureijs zvw Willem van der Heyden gekocht had tegen Peter geh. die Greve soen zvw Jan 
Greven als mem van Katelinen dvw Jan geh. van Baerle en Katelinen dvw Elisabeth Henrics Costers 
dochter ut in litteris de Otw. ‘en vraghede den voirs. Laureyns sinen brueder copere of hy hem die 
naerscappe woude kennen doen seyde Laureyns voirs. “ja” hy kende hem die naerscappe’ 
Aldus gesciet heeft Aernt de ½ weer overgegeven aan Laureyns zijn broer  
Orconden in Oesterwijc Wijtman Wouters zoen vanden Dael ende Jan vander Elst [in het jaar 1400] dertich 
ende een opten twentichsten dach der maent van februario  

152. 1435 oktober 12 847.Sch.Otw.149, na20los-v-2 
Willem van Brakel, Jan die Hertoge als mem Luytgarden, Henrick van Beke als mem Beelen, Mergriet, Alijt, 
kvw Jacob van Brakel voor hen zelf en voor Jacob en Peter hun broers kennen ende lijden ontvangen te 
hebben van Laureyns van der Heyden en diens neef Jacobs Megen vander Heyden al het versterf van w. 
Elisabeth dv Gerit van Brakel hun nicht, Jacob van der Heiden hun neef voirs, en alle die des quitantie 
behoeven  
‘wij schepenen’, anno XXXV die mercurij post Dyonisij 
[hieronder twee aantekeningen] 
Wij Jan van Catwijc Jan Jan Wijtmans Willem van Beke ende Willem Luwe schepenen in Otw doen cont 
enen yegeliken dat voer ons comen sijn et debetur littera Laureijns vander Heiden 
Item Willem van Brakel promisit solvere litteram coram scabinis prescriptis 

153. 1436 januari 03 847.Sch.Otw.149, na20los-v-3 
Wij scepenen en gesworenen der vryheit van Otw doen cont dat wij bij wille rade ende consent de gebuer 
van Otw Heylwigen wijlen Alijten dochter vander Vloet en haar nakomelingen ontvangen hebben die te 
gebruiken met een vuurstat daar zij nu in woont na geboden die in de kerk van Otw geleet zullen worden, 
welk gevale? Heylwich schuldich is. In welke gebruikje wij scepenen hebben geloeft hebben Heylwich te 
houden peyselijc ende vredelijc. 
dusent vyerhondert ende vyf ende dertich in januario drie daghe 

154. 1435 mei 21 847.Sch.Otw.149, f. 21r-1 
(solvit) 
Matheeus zvw Thomas Gheenkens vendidit Jan geh, Peymans zvw Jan Peymans 
 een stuc lands in Westtilburg aen den ...vuer? <> erf Jan Peymans coper ^O Heyn Bloemaerts v W aan 

de gemeijne waterlaet geh. die Hoeghe 
Scab. Jo Catwijck et Willem Luwe in die Philippi et Jacobi apostolorum 

155. 1435 mei 08 847.Sch.Otw.149, f. 21r-2 
Jacob Jacob Scheyven promisit Gherijt van Meyensvoert 100 gouden Franse kronen te voldoen wanneer 
Gherijt verlangt.  
Scab. Jo Jo Wijt et Willem Lu dominica post inventionem sancte crucis scilicet VIII maij 

156. 1435 april 20 847.Sch.Otw.149, f. 21r-3 
Gherijt Wijten die oude zvw Gherijt Wijten 
 een gracht in Enschot ^gemeijne strate v erf geh. die Pencker < Gherijt voirs. > Wouter vanden Wyel 

zvw Jan van den Wyel 
vendidit Wouter vanden Wyel voirs. met voorwaarde dat Gherijt en zijn nakomelingen die gracht altijd mogen 
heymen. 
Scab. Jo Catwijck et Willem Lu feria quarta post diem pasche scilicet XXa die aprilis 
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157. 1435 mei 09 847.Sch.Otw.149, f. 21r-4 
 Jan zvw Wouter Poeynenborch vendidit meester Jan van Tyghelt 
 een stuc lands in de ackeren tussen Otw en Haren op de Rijacker <O meester Jan voirs. >W Peter 

Poeynenborch Jans broer ^Z meester Jan voirs. v N Godert Buckincs eertijts van w. Jan Brabans 
Scab. Jo Catwijck Jo Wijtman Willem Pistor junior et Willem Lu IXa die maij 

158. 1435 mei 13 847.Sch.Otw.149, f. 21r-5 
Wouter zvw Henric Toyt Vannijs als mem Engelberen dv Peter vanden Schoer 
 1/8e deel van een akker geh. Groys akker in Otw in Udenhout <> Jan van der Rijt ^Rijckarts den 

Borchgreve v gem. plaatse voer Jan Lathouwers doer,  
welk 1/8e deel Wouter en Engelen gekregen hebben in een erfdeling van de voirs. Peter 
vendidit Stheven zvw Henric Sthevens vander Amervoirt voor een jeec van een oude groot aan de hertog en 
voor een jeep van 6 L van het voirs. 1/8e deel. 
Scab. Jo Catwijck et Willelmus de Beke in die sancti Servacij episcopi 

159. 1435 mei 13 847.Sch.Otw.149, f. 21v-1 
Jacob zvw Hessel Jacobs als mem Katharinen dvw Peter Haermans  
een jeep van 1 mud welk Peter Haerman zvw Claus Haermans gekocht heeft tegen Jan vanden Scoer zvw 
Jan vanden Scoer, te voldoen op sint Andries uit en van  
 een erf van de verkoper, nl. een stuk land in de ackeren van Berkel < Herman vanden Ham > de 

gemeynten ^ Pauwels Zouders en  
 van de ½ van een beemd van 5 dagmaal waar Peter Jan vanden Schoer de andere helft houdt in Udh < 

beemd Reyneers van Berlam > beemd Jan vanden Scoer voirs. welke nu van Jacob Hessel Jacobs is ut 
in litteris de Otw 

vendidit Stheven zvw Henric Sthevens vander Amervoert  
Scab. Jo Catwijc et Willem van Beeck in die sancti Servacij episcopi 
Peter zv Jacob Hessels Jacobs redemit proximitate et resignavit Stheven de koper (= ziet af van 
vernadering). 

160. 1435 mei 13 847.Sch.Otw.149, f. 21v-2 
Stheven zvw Henric Sthevens vander Amervoert voirs. promisit Jacob Hessels Jacobs zoen 36 gouden 
hertoge artsguldens van Gelre en een half mud rogs op Lichtmis eerstkomend. 
Scab et die iam predictis 

161. 1435 mei 09 847.Sch.Otw.149, f. 21v-3 
Margriet dvw Jacob van Brakel met haar voogd  
5½ lopen rogge jeep, welk Luutgaert hair suster dvw Jacob voirs. schuldich is te voldoen jaarlijks op Lichtmis 
uit het gedeelte van Margriet uit alsulke erfenissen als zij met haar zuster te dele is gevallen in een erfdeling 
met hun broederen en zusteren na de dood van hun vader en moeder 
vendidit Jannen zvw Aelbrechts vander Molen hoiren zwager 
Scab. Willem Pistor junior et Willem van Beeck in die lune post invencionem sancte crucis scilicet IXa die 
maij 
(Johannes betaalt 4 nieuwe plakken (= 6 cromstert) voor de brief van Margriet en 4½ vleemsch voor zijn 
eigen brieven en 1 vleemsch voor de voogd) 

162. 1435 mei 03 847.Sch.Otw.149, f. 22r-1 
(in bovenmarge: Tongerlo) 
Aert zv Aert van Laerhoven Peter Wouter Peijnenborchs soen, Jan sijn brueder Wouter vander Loe Wouters 
zoen Lambrecht vander Rijt voor hem en voor Peter vander Kijnder sijn laet pro quo promisit Jan Daneels en 
Claus van Laerhoven promiserunt heer Ghijsbrecht van Ghijssen pythansier van Tongerlo XXV mud rogge 
op Andreas apostel te leveren bij de granarium (graanschuur) van Tongerlo te Tilburg of Den Bosch naar 
keuze.  
Scab. Jo Wijt et Willem van Beeck in die invencionis sancte crucis anno XXXV 

163. 1435 mei 06 847.Sch.Otw.149, f. 22r-2 
(Tongerlo) 
Jan geh. Bruystens ende Matheeus sijn brueder zvw Jan Laureijs z., Ghijsbrecht zvw Engbrecht Elyaes 
soen, Wouter Mercelijs Wijten zoen Willem Gherijt Wijten zoen Henric zvw Reyners Bonten en Jan zvw Aert 
Jan Aerts promiserunt Jan gheh. Back zvw Wouter Bacs van Broechoven tot behoef van Ghijsbrecht 
pytansier van Tongerlo 48 mud rogge op Andreas naastkomend bij de graanschuur te Tilburg te leveren 
Scabinis Jo Catwijc et Henric Nellen in die sancti Johannis ewangeliste ante portam Latinam VI die maij 

164. 1435 mei 27 847.Sch.Otw.149, f. 22r-3 
(Tongerlo) 
Herman geh. Wijten zvw Herman Wijten Jan vander Elst zvw Dircs vander Elst en Wouter Pluum zvw Claus 
Plumen promiserunt Ghiselberto de Ghissen pytansier van Tongerlo 50 mud rogge op Andreas 
naastkomend te leveren op de graanschuur te Tilburg of te Den Bosch naar keuze van heer Ghijsbrecht , als 
ook een mud haver te Bamis. 
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Scabinis Jo Jo Wijt et Willem Luwe in die lune post Jo Baptiste nativitatis 

165. 1435 augustus 15 847.Sch.Otw.149, f. 22r-4 
(Tongerlo) 
Thijs Henric Gherijts Byes soens soen van Druenen als mem Yde dvw Jan van Laerhoven heeft gekent ende 
belijt dat hij gebeurt heeft van Pauwels en Aert zijn zwagers znvw Jan van Laerhoven voirs. 60 gouden 
hertogen aartsgulden een koe en uutsettingen als hij met Yde had gehad na de dood van Margriet zijn 
zwager  
Scab. Jo Jo Wijtmans et Wil Pistoris junior in die ascensionis anno XXXV 

166. 1435 augustus 15 847.Sch.Otw.149, f. 22r-5 
(Tongerlo) 
Laureyns vanden Doveloe zvw Henrics vanden Doveloe en Elisabeth sijn vrouw hebben geloeft 
gesamenderhand dat sij sculdich sijn Maes die Bruyn den Brouwer 34 vaet byers en dat sij hem tgelt vanden 
34 vaten zullen vergelden 
Scab. Jo Wijtmans et Willem Luwe anno XXXV in die ascensionis domini 
Laureyns voirs. en zijn vrouw Willem Luwe 11 gouden peters ad voluntatem et monitionem predicti Willelmi 
Scab. Jo Wijt et Wil Pistor junior in die ascensionis  

167. 1435 juni 27 847.Sch.Otw.149, f. 22r-6 
(Tongerlo) 
Her Dirck van Haren abt van het godshuys van onse vrouwe van Tongerlo heeft Hubrecht van Oesterhout 
gemachtigd alle pachten renten die men heer Dirck sculdich is te manen, innen, heffen en boren 
Scab. Jo Jo Wijtmans et Willem Lu in die lune post Jo Baptiste nativitatis scilicet XXVII die junij 

168. 1435 mei 31 847.Sch.Otw.149, f. 22v-1 
Willem Block zvw Aert Blocs 1 mud rogge jeep hem toe behorende welc hij tegen Elisabeth dvw Bruusten 
Jan soen zijn moeder heeft gecregen en welc Elisabeth gekocht had tegen Henrick van Haren en Willem van 
Haren gebr. znvw Jan van Haren jaerlijks op Lichtmis uit 3 gedeelten als Henrick en Willem toebehoren uit 
een goed te Berkel bij de woning vw Aert Houtappels ut in litteris de Otw 
vendidit Jan zvw Engbrecht van Ryel  
Scab. Wil Pistor junior et Willem van Beeck ultima die maij scilicet feria tertia post ascensionem domini 

169. 1435 mei 31? 847.Sch.Otw.149, f. 22v-2 
Wijtman zvw Willem Grieten promisit Willem sinen zoen dat deze na doet Wijtmans en Kathelinen zijn 
ouders zal heffen 7 L jeep uit alle goeden van Wijtman en Kathelinen voers. 
[Geen datum en schepenen] 

170. 1435 juni 06 847.Sch.Otw.149, f. 22v-3 
(solvit VI cromstert ad bonum computandum) 
Henric zvw Godevaert Rosen 1½ kindsdeels hem toebehorende van 4 kindsdelen in  
 een hof met grond met het erf in Westtilburg bij dat Steenveken < O Mechtelt Obrechts met krn. > 

gemeijne plaatse N ^W Willem van Wijfflit v Z Mechtelt voers.  
heeft hij uutgegeven ende verpacht Gherijt Godert Rosen soen zijn broer voor een erfpacht van 9 L rogge op 
Lichtmis te leveren aan Henric en zijn nacomelinghen 
Et fiat littera de pactu predicto 
Scab. Willem van Beeck et Dirck van Gorchem in crastino diei penthecostes scilicet VI die junij anno XXXV 

171. 1435 juni 06 847.Sch.Otw.149, f. 22v-4 
Gherijt zvw Jan Wynen als mem Enghelberen dvw Meeus Willem Meeus alle erfenissen als hem en 
Enghelberen verstorven is van haar vader en van Kathelinen dvw Jan Aerts in Goerle  
vendidit Wouter zvw Wouter Loders tot zijn behoef en dat van Jan zvw Meeus Willem Meeus sijn swagers  
Scabinis et die iam prescriptis  

172. 1435 juni 06 847.Sch.Otw.149, f. 23r-1 
Wouter zvw Wouter Loders promisit Gherijt zvw Jan Wynen vanden Gheyn 31 gouden hertogen 
aertsguldens, de ene helft op Lichtmis en de andere helft op sint Servaas naastkomend en nog 31 gouden 
hertogen aartsguldens na de dood van Kathelinen wed. Meeus Willem Meeus  
Scabinis et die iam prescriptis 

173. 1435 juni 07 847.Sch.Otw.149, f. 23r-2 
Elisabeth Jans dochter vanden Kerchove wed Jan Sterts met voogd heeft haar tochtrecht in  
 een stuc land geh. das Dyesven in par. Westilborch in Velthoven < erf erfg. Wouters vanden Laer > erf. 

w. Peter Brunen ^ erf. Willem Melijs v aen die Molenstraat   
overgedragen Jan zvw Wouter Back Ommaten 
Scab. Jo Jo Wijtmans en Henric Nellen feria tertia post diem penthecosten scilicet VIIa die junij 

174. 1435 juni 07 847.Sch.Otw.149, f. 23r-3 
(i.m. solvit) 
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Jan zvw Wouter Back Ommaten voirs. promisit Elisabeth voirs. te geven 26 lopen rogge lijfpacht jaarlijks op 
Lichtmis uit dit stuc land 
Scab. et die iam prescriptis 

175. 1435 juni 07 847.Sch.Otw.149, f. 23r-4 
Jan Wouter Back Ommaten zoen voirs. promisit Wouter zvw Wouter Oeden zwager van Elisabeth tot zijn 
eigen behoef en dat van Katelinen sijn wijf dvw Jan Sterts en Elisabeth voirs. 104 gouden hertoge 
aartsgulden na de dood van Elisabeth voirs. binnen één jaar minstens één mud rogge twv 44 gulden? 
Scab. et die prescriptis 

176. 1435 juni 08 847.Sch.Otw.149, f. 23r-5 
(solvunt ambo / nota littera Wilhelmi tradatur Symoni suo fratri ut consensit coram scabinis) 
Willem zvw Melijs Scoenmakers van Goerle alrehande erfenisse in Goerle welke hem verstorven zijn van de 
dood van Melijs zijn vader en nog komen te versterven na de dood van zijn moeder Elisabeth 
 de helft in een ½ bunder beemd Ludensvoert < O Peter Enkels kijnder > W convent van Tongerlo ^v 

gemeijnt, waarvan Laureijns zvw Wouter Bacs Willem Tymmermans zoen sijn zwager de andere helft 
houdt 

 de helft in een ½ bunder weydevelts waarvan Laureijns voirs. de andere helft houdt, gel. in dat Ruven < 
O Laureijns voers. en Everaerts kijnder > W Willem Wouters vander Straten ^Z gemeijnt v N Peter Claus 
Aelwijns 

 een 1/8 deel in een his, hof en toebehoren aan dat ven der w. Melijs in woonde 
 de helft in een stuk land geg. die Loewerken braeck, waarvan Laureijns de andere helft houdt < O 

Everaert Laureijs > W Wouter Robbrecht Beys 
 de helft van een stuk land gel. in dat Langhelant, waarvan Laureijns de andere helft houdt < W Jan 

vanden Eynde > O Lauwereijns Everaerts en Everaert Gherijts van Ethen 
 de helft van een stuk land geh. dat Boshol, waarvan Laureijns de andere helft houdt < W Gherijt ???? 

Weeldmans > Peter van Rovoert 
 de helft van een stuk land geh. in die Mortelstreep, waarvan Laureijs de andere helft houdt < O Mychiel 

van After > W Aert Houtappels erfg.  
 [folio 23v] een ¼ deel in een block erfs hey ende lant op die Wyldert gelegen aen die side ter acker 
 de helft in een stuk beempts geh dat Kynytslaer aen den gemeijne dijck < O erfgenamen Scelkens 

Wouter Scelken van Gorp >W krn. Melijs Willem Melijs  
verpacht aan Laureijns Wouter Back Willem Tymmermans voor een erfpacht van 24 L rogge op Lichtmis te 
leveren te Goerle  
Et fiet littera de pactu predicto 
Scab. Jo Wijtmans et Willem van Beeck feria quarta post diem penthecostes scilicet VIIIa die junij 

177. 1435 juni 08 847.Sch.Otw.149, f. 23v-1 
(solvit) 
Elisabeth dvw Peter Aben met voogd vendidit Jan Matheeuszoen 
 een stuc lands geh. die Byestacker 2 L in Goerle in de ackeren < O Dirck Everdeys >W Willem vanden 

Kerchove Z Willem vanden Kerchove voirs. vN Henric van Dun  
Scab. et die iam prescripties  

178. 1435 juni 08 847.Sch.Otw.149, f. 23v-2 
(solvit) 
Laureyns zvw Wouter Back Willem Tymmermans zoen jeep 4 L rogge die hij gecocht heeft tegen Peter 
vander Voert, welc Laureyns vander Straten jaarlijks voldoet op Lichtmis uut 
 1 lopensaet land in par. Goerle onder erf. Laureyns vander Straten voirs. <W Kathelinen Bacs >O 

Laureyns vander Straten ^N brueder Henricke vander Braken als in litteris de Otw. 
in een erfwysselinge overgedragen Symon Melijs Scoenmekers soen sinen swager voor 4 L rogge jeep als 
Laureyns voers. zijn swager Symon geldende is op Lichtmis uit  
 een huyse ende hove met sinen gronden etc. in par. Goerle daar Laureyns de ander helft van houdt 
Scab. et die iam prescriptis 

179. 1435 juni 08 847.Sch.Otw.149, f. 23v-3 
(solvit 22 placken) 
Laureyns voirs.  
 die helft hem toebehorende in een stuk beemd geh dat Goerken in Goerle < krn. Noydens van Ryel > 

Melijs Vracken,  
welc helft Laureyns had gekocht van Jan geh. die Bye zvw Anshem Orthen ut in litteris de Otw 
 de helft van een stuk land 1½ L in par. Goerle < Willems vander Wylt > Katelijn Heyn Nouwen ^der 

straten v godshuus van Tongerloe,  
welc stuc Laureyns en Symon Melijs Vrancken zijn zwager gecocht hadden tegen Wouter Back zvw Wouter 
Back Ommaten als mem Kathelinen dvw Vranck Lemmens  
renunciavit ad opus Symon voirs.  
Scab. et die iam prescriptis 



847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811 Regestenlijst inv. nr. 149 (1435-1438) 

29 

180. 1435 juni 08 847.Sch.Otw.149, f. 24r-1  
(nota Gherijt Wijten solvit XXX placken ad bonum computandum) 
Gherijt zvw Wijtman Gherijts  
een stuk lands 3L in Otw te Hukelom <Z Jan Leyten die dit van Lemmen die Groet gecregen heeft >N^O 
gemeijnt van Haren vW Henric Wouter Bonten, welc stuc Gherijt in sinen weduwenstoel tegen Jan geh. 
vanden Laer had gecregen 
heeft hij verpacht Jan Leyten voirs voor een jeep van ½ mud rogge op Lichtmis  
Et fiet littera de pactu 
Scab. Jo Jo Wijtmans et Willem Luwe feria quarta post diem penthecostes scilicet VIIIa die junij 

181. 1435 juni 08 847.Sch.Otw.149, f. 24r-2 
Jan Leyten voirs. promisit Gherijt voirs. 15 gouden hertogen aartsguldens en 4L rogge op Lichtmis 
naastkomend. 
Scab. et die iam prescriptis 

182. 1435 juni 08 847.Sch.Otw.149, f. 24r-3 
Thomas nzvw Herman Wijten zv Hubrecht Wijten vendidit Henricke zvw Reyneer Sbonten 
 een stuc lands 2 L in Enscit in die Dijcbraeck <N Jan Bruystens >Z Henrics koper ^W Elsbeen vrouw w. 

Reyneer Sbonten en Henric hoer soens copers voirs. vO gemeijnt van Haren 
Lasten: 1 oude groet jeec aan de persoon van de kerk van Oisterwijk  
Henrick voers. heeft weder geloeft dit te zullen gelden. 
de quo fiet littera Thoma predicto  
Scab. et die iam predictis 
Nota Henric solvit XXIIII placken et Thomas solvit XVIII placken ad bonum computandum 

183. 1435 juni 08 847.Sch.Otw.149, f. 24r-4 
Henric  Reyner Sbonten coper voirs. promisit Thomas verkoper 36 gouden peters en ¾ van een gouden 
peter en 1 mud rogge op Lichtmis naastkomende. 
Scab. et die iam prescriptis 

184. 1435 juni 09 847.Sch.Otw.149, f. 24r-5 
(solvit) 
Jan ghe. Stelaert zvw Willem Stelaerts een ½ mud rogge jeep hem toebehorende, welc Ghysbrecht geh. 
Meynaerts zv Jan Meynaerts Aleyten Pylokers dvw Henric Pylokers jaarlijks gelden op Lichtmis uut 
 drie stukken land welc Ghijsbrecht tegen Aleyten tot erfpacht had gecregen in par. Westylborch in dat 

Zonderlock dat 1e stuk: geh. die Hof < Melijs Bollaerts > w. Hermans van Berkel Bruustens z., dat 2e stuk 
<> Jan geh. Pylokers; dat 3e stuk < Henric Costers > Goeswijns vanden Steen 

en welk ½ mud rogge Willem Stelaert gekocht heeft tegen Thomas zvw Jan Pylokers en Thomas weer tegen 
Aleyt voers. ut in litteris de Otw. 
vendidit Henricke Cryllaert zvw Gherijt Crillaerts  
Scab. Wil Pistore junior et Willem van Beeck feria quinta post die penthecostes scilicet IX die junij 

185. 1435 juni 11 847.Sch.Otw.149, f. 24v-1 
Hubrecht Ghijsbrecht Hazeldonck  
 die een helft van een heydevelde geh. die Aerts heyninge 5½ L min 1 roede waar Jan zvw Gherijts van 

Ethen de andere helft van heeft in par. Goerle ter stede geh. tFen < Jans vanden Laer > Peter Everaerts 
^ Jan Everaerts kijnder v gemeijnt,  

welc Hubrecht en Jan voers. gekocht had tegen Wouter Beys zvw Robbrecht Beys ut in litteris de Otw 
heeft hij vercoft Everaert Laureyns zoen 
Scab. Jo Catwijck et Willem van Beeck sabbato post diem penthecostes scilicet XI die junij 

186. 1435 juni 11 847.Sch.Otw.149, f. 24v-2  
Merten geh. Bacs nzvw Jan Back Berthouts vendidit Wouter zvw Robbrecht Beys 
 een stuk lands in Goerle aan den Mortel 1L < Goden Goderts zoen > Peter Claus Aelwijns ^O Goden 

Goderts voirs. v Jan Meynaerts kijnder 
gelijc als Merten voirs. dit stuk van Henrick Wouter Back Willem Tymmermans zoen gecregen heeft 
Scab. et die iam predictis 

187. 1435 juni 11 847.Sch.Otw.149, f. 24v-3 
Wouter zvw Robbrecht Beys als mem Elisabetthen dvw Wouter straten vendidit Merten Bacs voirs. nzvw Jan 
Back Berthouts 
 2 stukken heydevelts gelegen in Goerle aan de Breedheze <N naast een beempt geh. die Bredeheese 

Rijt >Z gemeijnt van Tilburg, hodende dat ene stucken Laureyns vander Straten Wouterszoen; dat ander 
stucken aen die Voert > Mertens copers  

Scab. et die iam predictis 

188. 1435 juni 18 847.Sch.Otw.149, f. 24v-4 
Hubrecht zvw Wouter Sculenborchs als mem Yden dvw Jan Leyten 1/2 mud rogge jeep welc Yde gekocht 
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had tegen Aert zvw Jan Leyten hoire brueder te leveren op Lichtmis 
 een huyse en hove met grond en toebehoerten en erf 5½ L in Westilborch aen die Horevoert < 

Heylwyghen Wesschaerts met haar 3 krn. > communem plateam ^gemeijnt v Gherijt Wijsscaerts ut in 
litteris de Otw  

vendidit Dirck Gherijt Bonten soen  
Pauwels zvw Melijs Willem Melijs redemit proximitate et resignavit Dirck de koper (= ziet af van vernadering). 
Scab. Willem Lu et Heyn Nellen sabbato post sacramenti scilicet XVIII die junij anno XXXV 

189. 1435 juni 18 847.Sch.Otw.149, f. 24v-5 
(solvit) 
Mathijs zvw Jan Anshems soen vendidit Ghijsbrechte zvw Godert van Beke 4 L rogge jeep op Lichtmis uit 
 de ½ van een tuin, 1L in Goerle aen die straet aen den hovel < Alijt Mijs met krn. > Heyn Boudens ^aen 

die straet v aen de eckeren 
Godevaert Andries Everaerts redemit proximitate et retinuit sibi (= vernadert). 
Scab. Jo Catwijck Jo Jo Wijt Wil Pistor junior en Henric Nellen die iam immediate predicta 

190. 1435 januari 11 847.Sch.Otw.149, f. 25Ar-1 
(reeks schepengetuigenissen) 
Item die oude schepenen crigen als scepenen in hoire tyt by manen sheren inder gebannen vyerscaetr dat 
hen condich is dat die scouthet van sheren wegen aengesproken ende verreykt heeft Peter van Laerhoven 
zvw Jan Aert Peter Toelensoen van 17 pond en van een peen van X arartsguldens en van alsulken 
compositien als Peter voirs. gemaakt had met de hogenschoutet 
Item Willem die Becker die oude ende Jan vander Elst tugen dat ze schepenbrieven van Otw hebben gezien 
sprekende van jeep van 20 lopen rogge, waarvan 12 L toebehorende is Peter van Laerhoven diemen geldt 
uit  
 een huis en hof dat Dirck Nellen nu besittende is 
Item tugen die oude scepenen dat zij niet weten of Peter die 12L heeft overgegeven 
Item tugen die oude scepenen dat die 12 L alingen comen sijn tot Peteren van Laerhoven by beveel van de 
schouthet te bezegelen 
feria tertia post Epyphanie domini scilicet XIa die januarij anno XXXIIII 

191. 1435 juni 19 847.Sch.Otw.149, f. 25Av-1 
(Tongerlo) 
Jan die Wyt zvw Wouter Wijten van Tilborch promisit Jo Back van Broechoven tot behoeve van de investiet 
van Tilborch heer Henric van den Boren 24½ mud rogge op Andreas naastkomend te leveren tot het huis 
van de persoen te Tilburg 
Scab. Wil Pistor et Willem van Beke XIX die junij anno XXXV 

192. 1435 juni 22 847.Sch.Otw.149, f. 25Av-2 
Aert van Broechoven Gherijt van Oerle en Jan van Oerle gebroeders, en Henric gheh. Boet hun zwager 
promiserunt Gyselberto pytansier van Tongerlo 53 mud rogge op Andreas naastkomend van Broechoven 
ackeren in Westilborch te leveren met 3 mud haver Scabinis Pistoris et Beke feria quarta post sacramenti   

193. 1435 juni 22 847.Sch.Otw.149, f. 25Av-3 
Gherijt ende Jan van Oerle gebrueders voirs. Aert Nouwen en Daniel zijn broeder Henric Gherijt Peters zoen 
Ghijsbrecht Peter Enghelen Jan Wouter Bacs soen van Broechoven en Peter Willem Stelarts promiserunt 
Ghiselberto pytansier voirs. 110 mud rogge als boven met 5 mud haver de nova decima 
Scab. et die iam prescriptis 

194. 1435 juni 27 847.Sch.Otw.149, f. 25Av-4 
(Monasterium sancte Gertrudis Lovanensem) 
Pauwels Godscalc Scoerwegs z. en Lambrecht Vannij promiserunt Jo vander Mere ad opus monasterij 15½ 
mud rogge op Andreas te leveren 
Scab. Wil Pistor junior Henric Nellen in die lune post Jo baptiste nativitate 

195. 1435 juli 03 847.Sch.Otw.149, f. 25Av-5 
Herman Wijten promisit Ghiselberto de Ghyssen pytansier van Tongerlo 4 oude hollandse guldens en 5½ 
gouden peters van de smaelder tienden te Belver voor 6 jaar lang hierna volgend op sint Maarten  
Scab. Wil Pistor junior et Wil de Beeck crastino visitationis sancte Marie virginis 

196. 1435 juni 18 847.Sch.Otw.149, f. 25r-1 
Henrick zvw Wouter Back Willem Tymmermans als mem van Margriet dvw Jan van Breeheze vendiderunt 
Henrick van Dun zv Jans van den Eynde van Goerle  
 een stuc lands geh. die Potacker 2L in Goerle < Melijs Scoenmeker > Laureijns vander Straten ^ Lauwer 

Everaerts v Jan Bye 
Scab. Willem Pistoris junior et WIllem van Beeck sabbato post sacramenti scilicet XVIII junij anno XXXV 

197. 1435 juni 18 847.Sch.Otw.149, f. 25r-2 
Laureyns vander Straten als mem Luutgaerden dvw Jan Willen soen vendidit Henrick van Dun voirs. 



847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811 Regestenlijst inv. nr. 149 (1435-1438) 

31 

 een stuc lands geh. die Potacker 1 L in Goerle < dit voirs. stuc lands > Mychiel Janszoen en Jan van 
Aesvoert ^ goed van Tongerlo v goet Jans Bye 

lasten: 1L rogge aan de Tafel van de H. Geest te Goerle  
Scab. et die iam prescriptis 

198. 1435 juni 18 847.Sch.Otw.149, f. 25r-3 
Jan Willems soen vanden Kerchove als mem van Gertrudis dvw Jans geh. van Breeheze 
 een stuc lands geh. de Comans meer 2½ L in Goerle aan Comansmeer < Andries Everaerts >v Gherijt 

Bacs ^ Willem vanden Kerchove  
heeft hij verpacht Henrick zvw Wouter Back Willem Tymmermans voor een jeep van 6L rogge op Lichtmis te 
Goerle te leveren  
Et fiet littera de pacto predicto pro Jo Willems  
Henric van Dun redemit proximitate et retinuit sibi (= vernadert). 
Scab. et die iam prescriptis 

199. 1435 juni 18 847.Sch.Otw.149, f. 25r-4 
Henric geh. van Dun zv Jan vanden Eynde van Goerle als mem Heylwigen dvw Lucas Willem Truden  
4 L roggen jeep van 1 mud rogge jeep welc Godevaert die Grueter Gobelens soen geldt op Lichtmis uit 
alsulken goeden als Godevaert in erfpacht gekregen heeft van Lucas voirs. als mem van Heylwighen welke 
goeden Lucas verstorven waren van Alijt zijn zweger ut in litteris de Otw 
¼ deel van jeep 1 L dat Peter geh. Enckels jaerlijcks geldt uut  
 een stuc lands geh. Straetacker in Goerle  
vendidit Snellaert Jan Peters soen 
Scab. et die iam prescriptis 

200. 1435 juni 18 847.Sch.Otw.149, f. 25v-1 
Jan Willems zoen vanden Kerchoven vendidit Willem sinen vader 1 mud rogge jeep op Lichtmis te leveren 
tot Goerle uut 
 een heijdeveld Jan toebehorende 2B gelegen bij Breeheze < beemd geh. die Breeheze Rijt , alom naast 

de gemeijnt van Tilborch,  
welc heideveld Jan gekocht heeft tegen Gherijt Berijs soen van Oerle  
Scab. Jo Catwijc et Henric Nellen XVIIIIa die junij 

201. 1435 juni 19 847.Sch.Otw.149, f. 25v-2 
(solvit XXIIII placken) 
Ghijsbrecht geh. van Buerden zvw Hermans van Buerden 4L rogge jeep op Lichtmis te Westilborch die welc 
Jan Aerts Hessels soen verkocht heeft  Jan Henrics Bacs soen van Berkel op 
 2 stucken lands tot Westilborch bij tgoet van Hoesden < Wouter dBeck, de 1e geh. dat Murcelstuc, de 2e 

Doverhof ut in litteris de Otw 
vendidit Melijs zv Jan Scuytkens tot zijn behoef en dat van Peter zijn broer en Elisabeth zijn suster 
Scab. Jo Jo Wijtmans et WIl Pistor junior in dominica post sacramenti scilicet XIX die junij 

202. 1435 juni 19 847.Sch.Otw.149, f. 25v-3 
Jan geh. Scelaert zvw Willem Scelaerts promisit Henrick zvw Dirck Jan Huben soen 20 gouden hertoge 
artsguldens en ½ mud rogge op Lichtmis eerstkomend  
Scab. Jo Catwijc et Willem Lu die iam immediate predicta 

203. 1438 maart 03 847.Sch.Otw.149, f. 25v-4 
Jan van Oerle zvw Berijs van Oerle als mem Jutte dvw Aert van Laerhoven alzulke recht in  
 een heide in de Wynckel, gecoft vander gemeijnt van Otw 
 een moer gelegen in dat Kolckven dat w. Aert van Laerhoven voirs. bezat 
vendidit Aert van Laerhoven zijn zwager 
Scab. Wil van Kuijck et Jo Bye Henrics zoen feria tercia post dominica Reminiscere tertia die marcij anno 
XXXVIII  

204. 1435 juni 27 847.Sch.Otw.149, f. 25v-5 
Jan vanden Schoer zv Peter vanden Scoer al zijn recht hem toekomend in 
 een stuk land, geh. Hermansacker in Otw te Berkel 3 L < Jacob Wijtbols > Peter Peter vanden Scoer 

^gemeijne plaatse v Stheven Henrick Stheven van der Amervoert 
heeft hij verpacht Stheven zijn zwager voirs. voor een jeep van 4L rogge, en 1/8 van ½ van een oude 
vlaamse groten in de wildercijns van Haren en voor 1/8 van 10 schellingen jeec aan de H. Geest van Otw en 
voor 1/8 van jeec 1½ pond aan Wouter Pryem zvw Henrick Toyt Vannijs 
(Er is een brief gemaakt van de belofte van Steven) 
Aert zvw Peter Smoelners redemit proximitate et resignavit Stheven de pacht (= ziet af van vernadering). 
Scab. Wil Pistor junior et Willem van Beeck in die lune post Johannis baptiste nativitatem 

205. 1435 juni 27 847.Sch.Otw.149, f. 26r-1 
Jan geh. Pryem ook voor Peter Wytlock zijn zwager als mem Angneese dvw Jan Hoelbuucs en Aleijt van Eel 
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Willem die Becker de oude, Willem die Becker die jonge en Jan de Becker, znvw Willem Beckers, Willem 
zvw Willem Hadewijgen bij Weijndelmoet dvw Willem Beckers promiserunt alle recht in een jeep 3½ L die 
Willem van Haren zvw Jan van Haren betaalde aan w. Jan geh. die Blaer als mem Katelinen dvw Willem 
Beckers op lichtmis uit 
 een stuk erf in Haren < een zekere weg > Jan sBlaren en nu Aert Brocken ^ w. Wouter Spapen nu Aert 

Brocken v Jan Smeyers eerder Willem van Haren. 
Welke jeep Jan die Blaer voirs. in een erfwisseling had gekregen tegen Willem van Haren zvw Jan van 
Haren  
Als wittig erfg. Kathelijn wed. Jan Sblaren hun tante 
Scab. Jo Jo Wijt et Willem van Beeck in die lune post Johannis baptiste nativitatem 

206. 1435 juni 27 847.Sch.Otw.149, f. 26r-2 
Henric zvw Claus van Lucel een mud rogge jeep op sint Mattheus dat Claus Bertouts van Aerle uit 
 huis en hof in par. Haren <> Berthouts van Aerle en zijn krn.  
 een stuk land in par. Haren in de ackeren < Berthouts en krn. voirs. > Peter Wouter Poeijnenborch en 

zijn broer Jan 
welk huis Claes Bertouts voirs. in jeep heeft gekregen tegen Henrick voirs.  
resignavit Peter geh. Peijnenborch als meester en provisoer van de H. Geest te Haren: ½ voor de kerk en ½ 
voor de tafel 
Scab. Jo Jo Wijt et Willem van Beeck in die lune post Johannis baptiste nativitatem 

207. 1435 juni 26 847.Sch.Otw.149, f. 26v-1 
Jan Feytman en Heylwich zijn zuster kvw Jan Feytmans met voogd alle recht in: 
 erf die Paschhoeve van wijlen Jan hun vader in Heukelom < Lonijs van Megen > communitate ^ 

Francken van Ghestel en Ghyb Heyen  
vendiderunt Willem van Cuyck zvw Eryts van Cuyck  
lasten: 1 mud jeep Wijtman Wouters vanden Dael, 1 mud jeep OLV-altaar in de kerk van Otw, 5L jeep tafel 
van de H. Geest, 1 pond jeec en hertogchijns 
Scab. Jo Jo Wijt Willem van Beke et Willem Lu in die sanctorum Petri et Pauli apostolorum 

208. 1435 juni 26 847.Sch.Otw.149, f. 26v-2 
Willem van Cuyck coper voirs. repromisit Jan en Heylwich voirs. 34 hertogen arts gulden op Lichtmis 
naestcomend. 
Scab et die iam presciptis 
(solvit XIII placken super litteram predictam) 

209. 1435 juni 26 847.Sch.Otw.149, f. 26v-3 
Jan Feytman voirs.  
 sijn huus met toebehoren in Heukelom < strate > Heyn Elsen ^Herman Godelt Bacs v Back Wijns  
resignavit Claes Coel sinen oem  
Scab. et die iam prescriptis 

210. 1435 juni 24 847.Sch.Otw.149, f. 26v-4 
Aert Stert zvw Aert Stert promisit Peter zijn broer 11 gulden, 9 brabantse botdreger per gulden 
Scab. Jo Wijtmans et Henric Nellen in die sancti Johannis baptiste nativitatis 

211. 1435 juni 30 847.Sch.Otw.149, f. 26v-5 
Mary wede Henrick Lupprechts Jansz. heeft bekend dat zij verhuurt heeft Gherijt van Berck  
 een stuc erfs tot weyde liggende geh. dat Cleyn Hoefken bvvO <W Gherijts van Berck voirs. geh. den 

Abenhof > O Lemmen Lypprecht ^ plaatse v Ghib Dirck Belen  
Mary en Katelijn haar dochters beloven Gherijt 12 jaar te waren 
Scab. Willem van Beeck en Dirck van Gorchem ultima junij 

212. 1435 maart 25 (e.v.) 847.Sch.Otw.149, f. 27r-1 
Monasterium sancte Gertrudis Lovanensis (tienden) 
1. Achthoeven: Aert Storemans Claus van Vucht Jan die Heelt Jan Gherijt Wijnen zoen promiserunt 
Henricke van Buedel tot behoef van het klooster van sint Geertrui van Leuven 43 mud rogge op Andreas 
toekomend tot pachtrecht te leven in Otw in de graanschuur 
Scab. Jo Jo Wijtmans en Dirck van Gorchem in die visitacionis sancte Marie virginis anno XXXV 
2. Nova decima: Willem die Zeger Aert die Meijer Lemmen Wynen Gheen die Bont Stheven Meeus Stevens 
soen en Bertout Wouter Bertouts en Jan Aert Langerbeens en Willem Wijtenzoen promiserunt 9 mud 
utsupra 
3. Van Rode: Jan Jans cuper soen van Eersel promisit 3 mud 10 lopen utsupra 
4. Berkel: Ghijb Arts Heyn Willen Jan Bey Herman Loder Jan van Gorchem Peter vanden Pas Wouterszoen 
Alijt Cantors Jan Brock promiserunt 70 mud ut supra 
5. Hoechout: Gherijt vanden Schoer Hubrecht Peter Hubenzoen Claus Pyg Claus Pyggen soen Steven zvw 
Henrick Stevens van der Amervoert Jan Jacobs zv Jan Peter Stevenszoen en Jan Aert Smeyer soen 
promiserunt 70 mud.  
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Scab. Willem van Beeke et Dirck van Gorchem in crastino visitationis Marie (26-03) 
6. Meeus Sthevens vander Amervoirt als voer die een ½ vande tiende van de Zeshoeven ; Meeuws Henric 
stevens vander Amervoert en Gherijt Beij zijn zwager als voer dander ½ promiserunt Henrick van Buedel 
t.b.v. het godshuys van sint Geertrui 43 mud rogge tot pachtrecht als boven  
Scab. Jo Catwijck et Willem Lu feria quarta post visitationem (30-03) 
7. Muncelken: Jacob Hessel Jacobs zoen en Peter zijn zoen promiserunt 14 mud rogge utsupra 
8. Lonijs van Megen Laureijs vanden Doveloe Wouter van Buedel en Henrick van Buedel zijn broer 
promiserunt Huberto de Oesterhout t.b.v. het klooster 29 mud rogge van het Kerkeijnde 
Scab. Dirck van Gorchem en Willem Lu X julij scilicet dominica post octava visitationem junior 
9. Jacob Steynen Heyman van Eck Aert Ackerman Aert Peters zoen Jan de Cuper Willemzoen en Willem 
Sappeels promiserunt Henrick van Buedel tbv het klooster voornoemt 41 mud  
10. Henric van Ethen Wang Aerts zoen Jan Stempel Gherijt Meyensvort Jan Wijtmans jonge Henrick 
Laureijs Vannijs promiserunt Henrick van Buedel t.b.v. het klooster 40 mud vander sceynen 
Scab. Willem Becker jr. en Willem Lu die utsupra 
11. Jan Jan Leyten Engbrecht Jan Brocken zoen promiserunt 14 mud vanden Galgentiende  
Scab. Jo Wijtmans et Willem Lu die iam predicta 
12. Lambrecht Tiel Beiten promisit Henrick van Buedel t.b.v. het klooster 38 mud ut supra de antiqua decima  
Scab. Wil de Beeck et Dirck van Gorchem 
13. Aert Storyman Ghijsbrecht die Mesmaker zvw Aert vander Hoeven Willem zvw Willem Hadewijchen 
Hessel Henric Appels Jan Laureijs Vannijs soen en Aert Willen promiserunt Henrick Jan van Buedel t.b.v. 
het klooster 29½ gouden artsguldens op Jo. Baptist naestcomende 
Scab. Jo Catwijck et Willem van Beeck in die sancti Jacobi ap. (25-07) 
14. Peter vander Heyden zvw Willem vander Heyden promisit Aert Willen t.b.v. de proest van sint Geertruid 
8 gouden hertogen artsguldens een een halve cromstert tot mei naestcomend 
Scab. Jo Jo Wijtmans et Wilem Lu in profesto sancti Petri ad vincula (31-07) 

213. 1435 maart 26 847.Sch.Otw.149, f. 27v-1 
Jan zvw Thomas geh. Pylaker vendidit Peter en Melijs gebruederen zvw Vranck Poppen tot hun behoef en 
dat van Hadewygen hun moeder en de andere krn. van Vranck en Hadewych  
 een beemd 3 L: ¼ deel in een beempt geh. de Vryesenbeempt in Westtilborch after Qualen <O 

Heystmans Dijck >W Jan Francken ^Willem Heynen v Gheertruden vanden Pasch 
lasten: ¼ deel van jeec 11 penningen hertog van Brabant en jeep 6 L 
Scab. Willem Lu et Heyn Nellen in crastino visitationis Marie  

214. 1435 maart 26 847.Sch.Otw.149, f. 27v-2 
Herman Hermans vanden Ham bekent schuldig te zijn aan Lijsbetthen dv Laureijns Jan Laureijns 10 gouden 
hertoge aertsguldens, elke gulden voor 14½ cromstert, elke cromstert 8 placken, te betalen 2 jaar na de 
datum van deze brief 
Scab. et dia iam predictis 

215. 1435 maart 28 847.Sch.Otw.149, f. 27v-3 
(solvit 1½ placken) 
Aert zvw Henrick Mychiels bij Katelinen zijn voerwijf dv Claus Weymers 7 L rogs jeep welke Mathijs die 
Moelneer van Westtilburg schuldug is op Lichtmis jaerlijks van en uit 
 een huijse en hove te Korvel in Westilborch < Henric tsmeeds > Henrick Galwijns en krn. ^straat v Peter 

Snijders, welk huis Mathijs tegen Gherijt die Haen van Breda als mem Elisabethen dvw Jan Daneels,  
welke cijns Henrick Mychiels voor zijn krn. bij Kathelinen had gekocht ut in litteris de Otw. 
vendidit Aert zvw Aert Noudens van Ryel  
Scab. Jo Jo Wijtmans et Willem van Beeck in die lune post visitationem Marie 

216. 1435 juli 10 847.Sch.Otw.149, f. 28r-1 
Bartholomeeus geh. Jongelinc zvw Meeus Jan Meeus pro se et pro Johanne et Baudewin en Aleid, 
onmondige broers en zusters, krn. vw Meeus vendidit Gherijt die Bont zvw Gherijt Bastarts en Peter zvw 
Peter van Boerden  
 twee stukken land 2 L in Tilburg in Corvelaer in de Noertacker; 1e stuk < Heyn Aerts > Daneel van den 

Zande; 2e stuk < erfg. Heyn Smeeds van Corvel > Jan Peymans zv Peter Peymans  
Scab. Jo Wijtmans et Willem Lu in dominica post octava visitationis scilicet Xa die julij anno XXXV 

217. 1435 juli 16 847.Sch.Otw.149, f. 28r-2 
Gheertruijd wed. Jan Smoelneers haar tocht in alle goederen die Jan aangestorven is en aan Jan de Vos als 
mem Elijsabeth dvw Gheertruijd en Jan voirs. resignavit Jan de Vos voirs.  
Jan de Vos voirs. heeft deze goederen verkocht aan Aert Jan Smoelneers, zijn zwager.  
Scab. Jo Jo Wijtmans et Willem van Beeck sabbato post Margarete virginis scilicet XVIa die julij anno XXXV 

218. 1435 juli 10 847.Sch.Otw.149, f. 28r-3 
Aert zvw Jan Smoelneers promisit daturum Geertruijd een lijfpacht van 1 ½ mud rogge jaerlijks op Lichtmis 
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219. 1435 juli 22 847.Sch.Otw.149, f. 28v-1 
Jan geh. die Bont zvw Jan Bonten als mem Heylwig dvw Peter vander Scueren en Aleyten Engbrecht 
vanden Heesacker alle recht in 
 huis, hof met grond en toebehoren in Westilburg aan de Stochasselt < Z Daneel Jan Sceppers soen > N 

Herman geh. Bey zv Gherijt Beyen ^W opten Stochasseltse straat v O gemeijnt geh, dat Goerken 
 een akker geh. die Berchacker in Westtilborch aan de Stochasselt 11L < N Daneels Jan Sceppers > Z 

Hadewigen wv Peter van Buerden met krn. ^Stochasselse straat v W Heyn Crillaerts  
 een ¼ bunder broek opten gemeijne bunt gelegen in Westilborch int broeck van Tilburg omtrent 

Donghen   
resignavit Claus zvw Wouter Rode Gherijts soen tbv Mychiels sijn soen bij Aleyt dv Jan Cort sBonten 
Scab. Willem van Beeck en Willem Lu in die sancte Marie Magdalene 

220. 1435 juli 22 847.Sch.Otw.149, f. 28v-2 
Kathelijn Aerts dochter vanden Woude wv Godevaert die Gruyter alle tocht in 
 een stuk land 1 zester in Westilborch an de Houtsche straet inde Appel <^> Jan Berijs van Oerle v 

Houtsche straat 
resignavit Aert en Gherijt haar zonen, ook tbv Godert hun broer 
Dit aldus gesciet soe hebben Aert en Gherijt ook namens Godert dit stuk land vercoft Jan zvw Laureijns van 
Loen  
Scab. Willem van Beeck et Willem Lu die iam predicta 

221. 1435 juli 23 847.Sch.Otw.149, f. 28v-3 
(solvit) 
Claus zvw Gherijt geh. Bastaert  
 een stuk land met de tymmeringen in Westtilborc aent Laer < W Aert Betthen > O Jan Franck Poppen ^ 

plateam v Jan Vrancken voirs. 
 een stuk land tegenover het vorige stuk aan het vorige stuk, met straat ertussen < O^N krn. Vranck 

Poppen > W Aert Betthen v Z straat, welke erffenis Claus in jeep heeft gekregen tegen Jan geh. die 
Groet zvw Wijtman sGroten ut in litteris de Otw 

 een stuk land in Westtilborch aen de Rubraken < Z Jan die Wever >N Jacob Symons ^W Hadewyghen 
Franck Poppen wijf en krn. v O Marien Claus wijf vander Hoven en krn. met een weg tot de gemeijnt,  

welk Claus tot jeep gekregen heeft tegen Jacob Symons soen. Lasten hieruit: 3½ L  
vendidit Dierick zvw Gherijts Bastaertssoen zijn broer. Scab. Willem Lu et Henrick Nellen in crastino sancte 
Marie Magdalene 

222. 1435 juni 03 847.Sch.Otw.149, f. 28v-4 
Dirck Gherijt Bastaerts soen resignavit istas hereditates Amelijs zvw Franck Poppen  
Scab. Henrick van Ethen et Jo de Elst in die invencionis sancte Crucis scilicet tertio maij anno XXXVI 

223. 1435 juli 24 847.Sch.Otw.149, f. 29r-1 
(solvit) 
Yde dvw Jan Wijnrics vanden Gheyn promisit 100 gouden vrancrijcse kronen na de dood van Yde aan haar 
broer Gherijt. 
Scab. Willem van Beeck et Willem Lu in profesto sancti Jacobi apostoli 

224. 1435 juli 24 847.Sch.Otw.149, f. 29r-2 
(solvit) 
Ghijsbrecht zvw Jacobs vanden Ghever promisit Wouter zvw Jan sBeren 6 gouden wilhelmus schilden op 
sint Jacob naastkomend  
Scab. Jo Jo Wijtmans et Wil Pistor junior in profesto Jacobi apostoli anno XXXV 

225. 1435 juli 25 847.Sch.Otw.149, f. 29r-3 
Jan zvw Jans Ghijb Neven soen en Angneesen zijn zuster met haar voogd hebben verkocht aan Peter Aert 
Leyten  
 de helft van een beemd die afkomstig was van Ghijb voirs., naast het erf van Jan Wijtten en Jan vanden 

Beken en zuidwaarts naast de andere helft, die van Gherijt Jan Meynaerts is; streckende van Theeus 
Maessoen tot aan de gemeijne dijk,  

welke helft hen toegekomen is van Angneese, vrouw van Ghijb Neve, hun grootmoeder. Met een cijns aan 
de hertog en het vierde deel in drie roeden van een dijk op de gemene dijk. Schepenen: Jo. Catwijck en 
Willem Luwe in die sancti Jacobi apostoli 

226. 1435 augustus 15 847.Sch.Otw.149, f. 29r-4 
Aert vander Amervoert zvw Jan van der Amervoert als man en voogd van Katelinen zijn vrouw ziet af van 
vernadering.  Schepenen: Willem Pistor junior et Willem Luwe in die assumptionis sancte Marie anno XXXV 

227. 1435 juli 25 847.Sch.Otw.149, f. 29r-5 
Willem geh. Sappeel zvw Andrees Sappeels belooft aan Peter van den Doveloe zvw Henric vanden 
Doveloe, zijn neef, een erfpacht van een mud rogge, te voldoen op Lichtmis uit al zijn erffelijke goederen. En 
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hij kan dit afkopen op Lichtmis over vier jaar op Lichtmis met 50 gouden Beierse gulden. Schepen: Jo. 
Catwijck en Willem van Beeck op sint Jacob. 

228. 1435 juli 25 847.Sch.Otw.149, f. 29r-6 
Laureijns van den Doveloe zvw Henric vanden Doveloe heeft aan zijn broer Peter een derde deel verkocht in 
een erfpacht van 3 mud rogge, die Willem Sappeel heeft beloofd aan Kathelinen, weduwe van Henric 
vanden Doveloe voirs. tot haar eigen behoef en dat van Laureijs, Jan en Peter haar zonen, en welke drie 
mudden verdeeld zijn onder de zoons na de dood van Kathelinen. Schepen: Jo. Catwijck en Willem van 
Beeck op sint Jacob. 

229. 1435 juli 25 847.Sch.Otw.149, f. 29r-7 
Deze Laureijns bekent voldaan te zijn van de voornoemde erfpacht van 3 mud rogge, en deze pacht is 
gecancelleerd. Schepen: Jo. Catwijck en Willem van Beeck op sint Jacob. 

230. 1435 juli 26 847.Sch.Otw.149, f. 29v-1 
Tyelman, geh. Tyel, die Vet belooft te zullen betalen aan Dirck en Herman zijn zonen een erfpacht van een 
mud rogge, te voldoen op Lichtmis uit  
 een stuk land geh. Ghijb Vettenacker, gelegen in Udenhout aan de Groenstraat tussen Rutgheer van 

Gheldrop in het oosten, tussen het erf van de kinderen van Godert Brocken in het westen en strekkend 
van de straat to het erf van Laureyns Hadewygen en Gherijt Wijns,  

welke pacht in huwelijkse voorwaarde is gegeven en. Schepen: Wil. Pistor jr. en Dirck van Gorchum de dag 
na sint Jacob. 

231. 1435 juli 26 847.Sch.Otw.149, f. 29v-2 
Tyelman voirs. belooft Jan vander Rijt tot behoef van Aleijt, Geertruijd en Heylken, dochters van Tyelman 
voirs. een erfpacht van een halve mud rogge op Lichtmis te voldoen, de eerste maal na de dood van 
Tyelman en zijn vrouw Heylwich uit  
 een weide geh. die Reyt, tweeënhalve bunder groot, gelegen te Udenhout tussen het erf van Pryem 

Witlocs en de H. Geest van Den Bosch in het noorden en tussen Wijt Peter Huben in het zuiden, met een 
eind op de steeg van het goed van Alijt Reijners en Jan haar zoon, en met het andere eind op het 
leengoed van Jan van Haren 

welke pacht hij in huwelijkse voorwaarden heeft gegeven. Schepenen en datum als boven. 

232. 1435 juli 26 847.Sch.Otw.149, f. 29v-3 
Ghijsbrecht zvw Franck Laureyns soen als wettig erfgenaam van zijn moeder Goedele Denijs Sberen heeft 
geconsenteerd in de erfdeling als zijn moeder eerder had gemaakt met haar mede erfgenamen over 
goederen die haar ouders Denijs en Alijt aangestorven is, gelegen in West-Tilburg, dat is het derde deel 
van alle goederen van Denijs en Alijt. Schepenen Jo. Wijtmans en Willem van Beeck, datum als boven. 

233. 1435 juli 26 847.Sch.Otw.149, f. 29v-4 
Ghijsbrecht voirs. heeft geconsenteerd in alle voorwaarden die zijn moeder eerder had gedaan aan Gherijt 
van Buerden zvw Gherijt van Buerden van zekere goederen, namelijk van  
 1. een stuk land van anderhalve lopense in West-Tilburg aan de Haenberch, tussen Peter van Buerden 

in het zuiden, tussen Peter Denijs Sberen in het noorden;  
 2. een stuk erf geh. dat Heydevelt drie lopense bij de Haenberch tussen de erfgoederen van Peter van 

Boerden aan beide zijden,  
welke goederen afkomstig zijn uit de Haenberch. Deze goederen had Goedele verkocht aan Gherijt, zoals in 
schepenbrieven, en Ghijsbrecht heeft er op vertegen tot behoef van de kinderen van Gherijt. Schepenen en 
datum als boven. 

234. 1435 juli 25 847.Sch.Otw.149, f. 30r-1 
Peter zvw Aert geh. Leytensoen heeft een erfpacht van een half mudde, welke hij van Jan zvw Wouter 
Meeus als man van Sophye dvw Wouter Loyeaert, en welke pacht Wouter Loyeaert jaarlijks inde op Lichtmis 
in het huis van Ghibo geh. Neve uit  
 vier lopen roggeland gelegen in de parochie van Tilburg naast de Zwartenberch, tussen het goed van 

Ghibo Neve voirs. en tussen het goed van Henric zvw Aert zv Godefridus zv Engel Godensoen,  
en welke vier lopen Ghibo Neve tegen Wouter Loyeaert voirs. tegen de voornoemde pacht had verkregen en 
welke pacht Sophye middels een erfdeling is toegekomen, zoals in schepenbrieven van ’s-Hertogenbosch, 
verkocht aan Wouter geh. Back zv Gherijt Neven en Wouter Jan Bellaerts zoen als voogden van de 
gebroeders Jan en Ghijb hun neven, zvw Henric Ghijb Nevensoen tot behoef van Jan en Ghijb. Schepenen 
Jo. Catwijck en Willem Lu, op Sint Jacob anno XXXV. 

235. 1435 juli 26? 847.Sch.Otw.149, f. 30r-2 
Margriet geh. Putkupe dvw Peter Putkuups heeft  
 twee derde delen in een beemd geh. de Hobeempt, waarvan Aert Andries van Hukelem dat laatste derde 

deel bezit, gelegen in Gestel achter het goed van de H. Geest van Den Bosch, tussen de goederen van 
deze H. Geest en de kinderen van Henrick van den Laer,  

verpacht aan Henrick zvw Jan Peysters en Aert Andries van Hukelem voirs., Henrick voor drie-vierde deel en 
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Aert voor een-vierde deel, voor een pacht van achtendertig lopen rogge jaarlijks op Lichtmis, Henrick 
achtentwintig lopen te Gestel en Aert tien lopen rogge in het huis van Margriet binnen Oisterwijk. Jan, 
natuurlijk zoon van Margriet en Bertold Back, ook voor Aert zijn broer, belooft een waarborg. Geen datum en 
schepenen 

236. 1435 juli 26? 847.Sch.Otw.149, f. 30r-3 
Henric en Aert voirs. beloven Margriet vijfenzeventig hertogen aartsguldens en twintig lopen rogge op 
Lichtmis over een jaar te betalen. 

237. 1435 augustus 01 847.Sch.Otw.149, f. 30r-4 
Het zij ieder bekend dat toen Aert en Gherijt znvw Godevaert Sgruters voor hen zelf en voor hun broer 
Govert aan Jan Laureys van Loen  
 een stuk land van een zesterzaad verkocht hadden, gelegen in West-Tilburg aan de Houtse straat in de 

Appel,  
zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, zo is gekomen voor schepenen Jan die Groet zvw Wijtmans Sgroten 
en heeft aan Katelinen zv Aert vanden Woude als weduwe van Godert Sgruyters voor haar zelf en voor haar 
kinderen Aert en Gherijt. Hun broer Godert zal later ook afstand doen. 
Jan voirs. heeft aan Katelinen voirs. verkocht  
 een stuk land in Enschot in de akkers, tussen het goed van Kathelinen de koper in het westen en ook 

aan een einde in het noorden, tussen Andries Claus zv heer Ghijs en met het andere eind aan de 
waterlaat in het zuiden.  

Schepenen Jo. Jo. Wijt en Jo. van Catwijck, op sint Petrus ad vincula. 

238. 1435 augustus 01 847.Sch.Otw.149, f. 30v-1 
Jan Laureys van Loen voirs. zal dit stuk land hebben, zoals Aert en Gherijt belooft hebben. Godert voirs. zal 
in dit stuk mee delen. Datum en schepenen als boven. 

239. 1435 augustus 01 847.Sch.Otw.149, f. 30v-2 
Gheertruijd en Kathelijn, dnvw Jan Maes van Carrikoven en Andries Toyt als man van Aleijt, Ghijsbrecht 
geh. Meijnen als man van Janne, Peter Godert Brabans als man van Heylwich en Jacob Wouter Jacobs als 
man van Mechtelt, ook dochters van Jan van Carrikoven bekennen voldaan te zijn van een erfpacht welke 
hen Claus zvw Jan Maes schuldig is en hen beloofd heeft, als in schepenbrieven van Oisterwijk. Schepenen 
Jo. Catwijck en Jo. Jo. Wijtmans, datum als boven. 

240. 1435 augustus 14 847.Sch.Otw.149, f. 30v-3 
Henrick geh. Appels zvw Henrick Aert Appels van Lusel heeft verkocht aan Jacob zvw Jacob van Laerhoven  
 een bunder heideveld gelegen in de Winkel bij Bancsvoert, welke bunder gekocht is uit de gemeint van 

Oisterwijk,  
en hij in een erfdeling heeft verkregen. Met de voorwaarde dat als deze bunder van Jacob zou worden 
afgenomen naar het recht van de vrijheid van Oisterwijk, dat Henrick Jacob tweeënveertig gouden hertogen 
aartsguldens zal betalen. Schepenen Jo. Jo. Wijt en Wil. Pistor jr., de dag voor Maria Assumptio in het jaar 
XXXV 

241. 1435 augustus 14 847.Sch.Otw.149, f. 30v-4 
Jacob van Laerhoven voirs. beloofde Henrick tweeënveertig gouden hertogen aartsgulden, te betalen op de 
eerste dag van mei. Schepenen en datum als boven. 

242. 1435 augustus 17 847.Sch.Otw.149, f. 30v-5 
Wouter geh. Back zvw Gherijt Neven belooft Peter geh. Pyg zvw Peter Pyggen dat hij een gracht zal 
aanleggen op  
 zijn erf in Enschot welke hij van Wouter van den Wyel gekregen heeft zvw Jan van den Wyel naast het 

erf van Peter Pyggen geh. de Houtacker, welke hij ook van Wouter van den Wyel heeft gekregen,  
en dat Peter van dit erf gebruik mag maken met zijn beesten, uitgezonderd de schapen. Schepenen Jo. Jo. 
Wijtmans en Willem Luwe de woensdag na Maria Assumptio in het jaar XXXV  

243. 1435 augustus 23 847.Sch.Otw.149, f. 31r-1 
Ghijsbrecht geh. Heyen zv Claus Heyen heeft een pond geld gemaand welke hij heeft gekocht van 
Elisabeth, vrouw van wijlen Lambrecht Spapen, en Kathelijn, Juet en Beatrijs, en Willem vander Hofstat als 
man van Heylwich, haar dochters, te leveren op Bartholomeeus uit  
 een huis met hof en grond in de vrijheid van Oisterwijk, tussen het huis van Jacob van Bladel en 

tussen het huis van Wouter Sberen,  
als in schepenbrieven van Oisterwijk, en welke cijns Ghijsbrecht al drie jaar niet meer heeft betaald 
gekregen. Schepenen: Jo. Wijtmans, Wil. Pistor junior, Dirck van Gorchum, Willem Lu, de dag voor 
Bartholomeeus 

244. 1435 augustus 23 847.Sch.Otw.149, f. 31r-2 
Heylwich geh. vander Heyden weduwe van Jan van Laerhoven zv Jan heeft  
 een huis en hof met grond en toebehoirten binnen de vrijheid van Oisterwijk tussen Gherijt van Bercke 

in het zuiden en het oosten, en naast de gemeijne straat in het westen, en in het noorden aan de 
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Koestraat,  
verkocht aan Aert van der Heyden zvw Willem van der Heyden. Lasten hieruit: een Brabantse boddreger 
hertogenchijns, en een stuk dijk op de Oisterwijkse dijk te onderhouden. Jan zvw Henrick van der Heyden 
doet afstand van vernadering. Schepenen en datum als boven. 

245. 1435 augustus 23 847.Sch.Otw.149, f. 31r-3 
Heylwich voirs. heeft  
 een hof binnen de vrijheid van Oisterwijk aan de Koestraat, tussen Gherijt van Berck in het westen en 

Jan die Man in het oosten, strekkend van de Koestraat in het zuiden tot Merten Kuysten in het noorden,  
verkocht aan voornoemde Aert van der Heyden. Lasten: vijf oude groten en 16 schellingen. Jan zvw Henrick 
van der Heyden doet afstand van vernadering. Schepenen en datum als boven. 

246. 1435 augustus 23 847.Sch.Otw.149, f. 31r-4 
Heylwich voirs. heeft  
 een stuk land geh. die Hoeve, zowel land als heide, een half mud groot, gelegen in de Ghever tussen 

Aert van Laerhoven in het westen en de gemeint in het oosten, strekkend van het Conincsbroeck in het 
zuiden tot de gemeint in het noorden,  

verkocht aan de voirs. Aert van der Heyden zvw Willem, haar neef. Lasten: een pacht van 1 mud rogge aan 
Aert van Laerhoven. Jan zvw Henrick van der Heyden doet afstand van vernadering. Schepenen en datum 
als boven. 

247. 1435 augustus 23 847.Sch.Otw.149, f. 31r-5 
Aert van der Heyden voirs. belooft zijn nicht Heylwich 150 gouden hertogen aertsguldens op Remigius 
eerstkomend. Schepenen en datum als boven. 

248. 1435 juli 18 847.Sch.Otw.149, f. 31r-6 
Heylwich voirs. bekent dat Aert haar 57 gulden min 3½ cromstert. Schepenen: Henrick van Ethen en Jo. van 
Elst, woensdag na Divisio Apostolorum, namelijk 18 juli anno XXXVI 

249. 1435 augustus 24 847.Sch.Otw.149, f. 31v-1 
Joffrouw Luutgaert van Haren, weduwe Robbrecht van Wysschel heeft beloofd op alle erfgoederen die zij na 
de dood van joffrouw Zuetijn, haar tante, toegekomen zijn en die zij van haar zoon Roelof heeft gekocht, 
driehonderd gouden hertogen aertsguldes na de dood van Luutgaert te heffen. Deze goederen omvatten 
een pacht van 4 mud en 4 lopen rogge uit  
 een hof te Berkel bij wijlen Aert Houtappels;  
en uit een pacht 11 lopen rogge die de krn. van Jan Vrients voldoen.; en uit een cijns van 1 oude groot die 
Aert vander Hoeven voldoet. Jo Jo Wijtmans en Wil. Pistor op sinjt Bartholomeeus 

250. 1435 augustus 24 847.Sch.Otw.149, f. 31v-2 
Henric van Willen zvw Jan Willenzoen, Jan en Wouter, znw Jans Jan Willen soen, Jan Pryem Jan Vannijs 
soen als man van Elizabeth, dochter van Jan Jan Willen, hebben aan Jan zvw Jacob Goderts alle goederen 
verkocht die hen zijn aanbestorven van hun tante Angneese, vrouw van Jan zvw Godevaert Jacobs. Deze 
laatste Jan heeft hen eerder het tochtrecht overgegeven. Jo. Catwijck en Willem Luwe op sint 
Bartholomeeus 

251. 1435 augustus 24 847.Sch.Otw.149, f. 31v-3 
Jan Godert Jacobs soen heeft zijn tochtrecht op de voornoemde goederen overgedragen aan Henrick 
Willen, Jan en Wouter zijn neven en Jan Pryem. Schepenen en datum als boven. 

252. 1435 augustus 24 847.Sch.Otw.149, f. 31v-4 
Aert Willen zvw Henrick Willen ziet af van vernadering. Schepenen en datum als boven. 

253. 1435 augustus 24 847.Sch.Otw.149, f. 31v-5 
Jan zvw Jacob Goderts koper heeft beloofd aan Jan zvw Godert Jacobs zijn oom dat deze Jan Goderts al 
deze goederen mag gebruiken en bezitten tot zijn dood, daarna komen ze terug aan hem. Schepenen en 
datum als boven. 

254. 1435 augustus 24 847.Sch.Otw.149, f. 31v-6 
Aleyt wed. Jan Mijs heeft haar tocht in  
 1/4e van een beemd, genaamd Jans beemd, in Westtilburg in Dalen, tussen de heren van Tongerlo aan 

beide kanten, aan het oosten aan Gherijt Bonten en in het westen aan de Nuwelijnse dijk,  
overgedragen aan Peter die Scoenmeker als man van Elizabeth, Jan Wouter Ghijbs als man van Kerstine en 
Hubert zvw Ghijsbrecht Haseldoncs als man van Engelen, dochters van Aleyt en Jan Mijs voors. Hierna 
hebben Peter, Jan en Hubert dit 1/4e deel verkocht aan Jan Wouter vanden Velde, met een cijns aan het 
klooster van Tongerlo. Schepenen Jan Jan Wijtmans en Willem Luwe, op sint Bartholomeeus 

255. 1435 oktober 10 847.Sch.Otw.149, f. 32r-1 
Aleijt wed. Jan Mijs voirs. heeft haar tocht in  
 (1) een huis, hof en toebehoren in Westtilburg aan de Berkdijk, tussen Peter Jan Peymans in het 

westen, Heyn Hermans in het noorden, de gemene weg in het oosten en een gebuurweg in het zuiden;  
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 (2) een stuk weide genaamd tFen in de Berkdijk tussen Heyn Hermans in het oosten en de gemeint van 
Tilburg in het westen;  

 (3) een beemd genaamd in die Schoet tussen Jan Haghaert en krn. Wouter Wytten;  
 (4) een stuk weide genaamd die Schoet tussen Heyn Lemans en Heyn Peyman;  
 (5) een stuk land genaamd die Ryacker in de Sceyve tussen Godert Zassen en Theeus Maessoen en de 

gebuurweg, en tussen Jan Haghaerts;  
 (6) een stuk land genaamd dat Beemptackeren tussen Peter Jan Peymans en tussen erfg. Griet Snyders;  
 (7) de helft van een hoefken aan de Berkdijk tussen Jan Peyman en tussen de erfg. Maes Jan Aelwijns 

en Hubrecht Ghijsbrecht Haseldons haar zwagers;  
 (8) een stuk broek in het Laer tussen Henric Smoelneers en tussen Heyn Lemans;  
 (9) een stuk land in de Corvels akkeren tussen Beercken Engbrecht en tussen Cleys Bacs,  
overgegeven aan Peter, Jan en Hubrecht voors. en aan Maes Jan Aelwijns als man van Aleyt haar dochter. 
Hierna hebben Peter, Jan en Hubrecht hun deel in de erfenissen en toebehoren overgegeven aan Maes Jan 
Aelwijns voor de lasten van vier lopen roggen in ’s-Hertogenbosch te leven, voor vier lopen rogge aan de 
THG van Goirle, twee lopen rogge voor de erfg. Aert Houtappels, een halve oude groot cijns aan de kerk van 
Tilburg, een halve oude vleems aan de persoon van Tilburg, een cijns aan de hertog van Brabant, en nog 
een cijns. Bovendien ook een pacht van drie mud en twaalf lopen rogge aan zijn zwagers.Schepenen Jo 
Catwijc en Henrick Nellen, de dag na sint Dyonisius in het jaar XXXV 

256. 1435 oktober 10 847.Sch.Otw.149, f. 32r-2 
Peter, Jan, Hubrecht en Maes hebben beloofd Aleyt haar leven lang drie mud en twaalf lopen rogge te 
betalen. Schepenen en datum als boven. 

257. 1435 augustus 24 847.Sch.Otw.149, f. 32r-3 
Sijmon Melijs van Goerle heeft verkocht aan Hubrecht zvw Ghijsbrecht Haseldoncs  
 een stuk genoemd de Loeacker in Goerle, 2½ lopen tussen Jan vanden Eynde van Goerle in het westen 

en tussen Geertruijdt Boudens in het oosten,  
met een last van drie penningen min een oort aan het capittel van Beke. Schepenen Jo Jo Wijtman en 
Willem Lu op sint Bartholomeeus. 

258. 1435 augustus 24 847.Sch.Otw.149, f. 32v-1 
Peter die Stoelmeker als man van Elizabeth, Jan Wouter Ghijbs als man van Kerstinen, en Hubrecht 
Ghijsbrecht Hageldoncs als man van Enghelen, dochteren van wijlen Jan Mijs voirs. hebben  
 twee stukken land, gelegen in Goerle naast de Dorenwech, de ene helft van Hubrecht en de andere aan 

Peter en Jan,  
verkocht aan Hessel Hessel Gobelens. Dit stuk is gedeeld tegen Gherijt Mijs en Mijs Weeldmans,  

 het andere stuk tussen Gertruden Boydens en aan kinderen, en tussen de Dorenwech.  
Schepenen Jo Jo Wijt en Willem Luwe op Sint Bartholomeeus. 

259. 1435 augustus 24 847.Sch.Otw.149, f. 32v-2 
Dirck Backs, natuurlijk zoon van Gherlic Wellens heeft beloofd Aert Willem vander Heyden 49 hertog 
Aartsguldens op Bavo eerstkomend. Schepenen Wil. Pister en Willem Luwe, op dezelfde dag. 

260. 1435 augustus 28 847.Sch.Otw.149, f. 32v-3 
Vanwege de kosten voor het nieuwe koor in de kerk van Enschot hebben Matheeus Jan Laurens soen en 
Jan genaamd Bruystens, zijn broer, als fabrieksmeesters van dezelfde kerk aan Jan Engbrecht Elyas een 
lijfpacht verkocht van twee mud rogge, jaarlijks op lichtmis, uit alle goederen en renten die de kerk 
toekomen. Schepen Jo. Jo. Wijtmans en Willem Luwe, zondag na Bartholomeeus 

261. 1435 september 03 847.Sch.Otw.149, f. 32v-4 
Willem Henric Maes soen heeft verkocht aan Gherijt zijn zoon  
 een stuk beemd, een halve bunder, gelegen in Tilburg aan het Qualenwiel, tussen Gherijt Wijten de 

oude en tussen Wouter de Cantor, met een eind aan Wouter en het andere einde aan de verkoper.  
Bovendien verklaart Willem dat Gherijt de volledige som die Willem destijds had betaald, heeft voldaan. 
Schepenen Jo. Catwijc et Willem Luwe, zaterdag na Egidius, namelijk 3 september 

262. 1435 september 03 847.Sch.Otw.149, f. 32v-5 
Henric zoon wijlen Herman Leyten heeft verkocht aan Ghijsbrecht zoon wijlen Korstiaen Ghijsbrechts een 
pacht van acht lopen rogge uit  
 een weide te Westtilburch in Corvel, tussen Gherijt Bont Bastarts (met een weg ertussen), en tussen 

Kathelijn Aelwijns met haar kinderen, van Claus Bacs soen van Broechoven tot aan Adriaen Aert Meeus.  
Schepen Jo. Wijtmans en Willem van Beeck, woensdag na Dyonisius. 

263. 1436 januari 31 847.Sch.Otw.149, f. 32v-6 
Aert zoon wijlen [sic] Henric Herman Leyten vernadert deze pacht, en houdt het voor zichzelf. Schepenen 
Jo. de Elst en Jo. Wijt junior, laatste dag van januari 1435 (o.s.). 

264. 1435 september 05 847.Sch.Otw.149, f. 33r-1 
Heylwich dochter wijlen Engbrecht die Hoefsleger met voogd heeft  
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 een uutfanc in de vrijheid van Oisterwijk ten einde het erf van Wouter Thomas Hessels tussen wijlen 
Mychiel Sappeels en tussen Henric en Heylwich voirseid, kinderen Engbrecht die Hoefsleger, strekkend 
van Wouter Hessels voirs. tot de gemeint,  

overgedragen aan haar broer Henric. Schepenen Wil Pistor junior en Willem van Beeck, maandag na 
Egidius, namelijk 5 september 

265. 1435 september 05 847.Sch.Otw.149, f. 33r-2 
Henric zoon wijlen Engbrecht die Hoefsleger heeft verkocht aan Wouter van Ele, zoon wijlen Thomas 
Hessels (= voornoemde Wouter)  
 een stuk erf in de vrijheid van Oisterwijk ten einde het erf van Wouter Thomas Hessels tussen wijlen 

Mychiel Sappeels en tussen Henric voirseid, kinderen Engbrecht die Hoefsleger, strekkend in het oosten 
aan een voet buiten de oude pael die tussen hun erven staan, in het zuiden aan de gemeint aan de Vloet, 
en in het westen aan Mychiel van Oerde,  

voor een cijns van twee oude zwart aan de hertog. Wouter zal zijn ossendrup hebben buiten deze voet erf. 
Schepenen Jo. Jo. Wijt en Wil Pistor junior, maandag na Egidius, namelijk 5 september. 

266. 1435 september 21 847.Sch.Otw.149, f. 33r-3 
Jan en Gherijt, gebroeders, zonen wijlen Aert Kuycmans en hun zuster Kathelijn hebben een pacht van vijf 
mud rogge, die Jan Willem Scelaerts voldoet, uit  
 zekere erfgoederen in Westtilburg in Oerle,  
volgens schepenbrieven van Oisterwijk, verkocht aan Jan Scelaert voornoemd. Aert Peter Smoelneers ziet 
af van vernadering. Schepenen Jo. Catwijc en Jo. Wijtmans, op sint Mattheus apostel en evangelist. 

267. 1435 september 21 847.Sch.Otw.149, f. 33r-4 
Jan Scelaert voirs. heeft beloofd aan voornoemde Gherijt en Kathelijn 240 hertog aartsgulden minus een 
kwart van een gulden op sint Thomas naastkomend. Schepenen en datum als boven. 

268. 1435 september 21 847.Sch.Otw.149, f. 33r-5 
Jan, Gherijt en Kathelijn hebben aan Jan Scelaert alle schepenbrieven, rechten en voorwaarden voor de 
onderpanden van de pacht overgedragen. Schepenen en datum als boven. 

269. 1435 september 21 847.Sch.Otw.149, f. 33r-6 
Jan Scelaert belooft de drie verkopers alle schade die erop kan komen kwijt te schelden. Schepenen en 
datum als boven. 

270. 1435 september 26 847.Sch.Otw.149, f. 33v-1 
Jan zoon wijlen Willem Scelaerts heeft verkocht Jan zoon wijlen Henric Engbrecht Elyas van den Heesacker  
 de helft van een beemd van drie bunder, het achterste deel tussen de parochie van Westtilborch tot 

Broekhoven naast Jan Berijs van Oerle in het oosten en naast de andere helft, van het erf van Lijsbeth 
Berijs wijf van Oerle met haar kinderen, en tot de gemene stroom de Aa,  

voor een cijns van anderhalve oude groot aan de hertog op sint Stephanus, en voor het onderhouden van 
twee roeden van de gemene dijk. Ghijsbrecht Engbrecht Elyas vanden Heesacker ziet af van vernadering. 
Schepenen Jo. Catwijc en Willem Luwe, maandag na Mathie. 

271. 1435 september 28 847.Sch.Otw.149, f. 33v-2 
Aert Noyt zoon wijlen Henric Scoesitters als man van Aleit, dochter wijlen Wijtman Claus vanden Dael, heeft 
alle goederen waarin Aleid verstorven was van haar ouders verkocht aan haar broer Coenraad, zoon wijlen 
Wijtman. Wijtman Wouter vanden Dael ziet af van vernadering. Schepenen Wil. Pistor en Willem Beeck op 
het feest van Michael, 28 september 

272. 1435 september 28 847.Sch.Otw.149, f. 33v-3 
Coenraet Wijtmans voirs. heeft beloofd te betalen aan Aleid zijn zuster een pacht van een mud rogge uit al 
zijn goederen, af te kopen over vier jaar met 52 gouden aartsguldens. Schepenen en datum als boven. 

273. 1435 september 28 847.Sch.Otw.149, f. 33v-4 
Jan die Wyt, zoon wijlen Wouter Wijtten van Tilburch heeft verkocht aan Jan Wouters soen vanden Velde 
een pacht van twaalf lopen rogge uit  
 een heideveld genaamd die Schoet, in Westtilburch bij Riel gelegen, tussen Maes Aelwijns en de 

erfgenamen van Heyn Bellaerts, en aan de gemeint van Tilburg, en  
 uit een stuk land en weide in dezelfde parochie aen het Rylaer, tussen Heyn die Moelneer en Aert Heyn 

Hermans, strekkend aan de gemeine plaats.  
Schepenen als boven, op sint Michael. 

274. 1435 oktober 04 847.Sch.Otw.149, f. 34r-1 
Aelbrecht Lupprecht zoon wijlen Jan Lupprechts heeft  
 een stuk land, een sleyck lopenzaad groot, in de vrijheid van Oesterwijc tussen Aert Ackermans in het 

westen en Henrick Jan Lupprechts, zijn neef, in het oosten, van de koestraat tot het erfgoed genaamd 
Cleynarts lant,  

welk stuk land hij gekocht heeft tegen Henrick voors. en Henrick hem in huwelijkse voorwaarden heeft 
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gegeven, overgegeven aan Jacob zoon wijlen Jan Lupprechts, tot behoef van Jan Jan Lupprechts, zijn neef. 
Schepenen Jo. Catwijc en Willem Lu, dinsdag na Remigius, namelijk 4 oktober 

275. 1435 oktober 05 847.Sch.Otw.149, f. 34r-2 
Boudewijn Jacobs soen heeft een pacht van vijfenhalf lopen rogge, uit een pacht van twee mud rogge die 
wijlen Wouter Back Ommaten jaarlijks betaalde aan Jan van Assom en zijn zuster Mechteld, kinderen wijlen 
Jacob van Assom, uit  
 zekere onderpanden van Wouter Back in Westtilburg,  
en welke vijfenhalve lopen Boudewijn verstorven zijn van Jan en Mechteld, zijn oom en tante, verkocht aan 
Jan zoon wijlen Wouter Back Ommaten. Schepenen Jo. Catwijck en Willem Luwe, woensdag na Remigius, 
namelijk 5 oktober 

276. 1435 oktober 09 847.Sch.Otw.149, f. 34r-3 
Aert zoon wijlen Jan Aert Peter Toelenzoen heeft  
 alle goederen die hij in Belveren heeft, in de parochie van Haaren,  
overgegeven aan zijn broer Peter. Schepenen Jo. Jo. Wijt en Willem Pistor, op sint Dyonisius. 

277. 1435 oktober 09 847.Sch.Otw.149, f. 34r-4 
Heylken Michiel Jans dochter heeft bekend dat Jan vander Rijt, haar oom, haar betaald heeft van alle 
havelijke en erfelijke goederen die hij van haar gekocht heeft, en zij scheldt hem kwijt. Schepenen Jo Wijt en 
Willem Pistor, datum als boven. 

278. 1435 oktober 10 847.Sch.Otw.149, f. 34r-5 
Adriaen zoon wijlen Aert Bartholomeeus Jonghelincs heeft een pacht van een halve mud rogge, die hij 
gekocht heeft van Aert zijn vader, waarvan de eerste betaaldag Lichtmis na de dood van Aert en Aleyt zijn 
vrouw zal zijn, uit  
 een weide genaamd de Boegaert in Westilburg in Corvel, tussen Kathelijn Aelwijns en haar kinderen en 

de gemeine plaatse,  
afgestaan aan Laureyns zoon wijlen Willem Hubrecht Scheenkens. Schepenen Jo. Catwijc en Willem Luwe, 
de dag na Dyonisius anno 35. 

279. 1435 oktober 10 847.Sch.Otw.149, f. 34v-1 
Aernt zoon wijlen Jan Gherijt en Symon Melijs, zijn zwager, als man van Heylwig, dochter Adriaen Jan 
Gherijts hebben  
 de helft in een beemd genaamd die Koenricsen?, waarvan Margriet van Hulsel, vrouw van Aert Ghijben 

de andere helft heeft, gelegen in Goirle, tussen het erfgoed die Breehees Rijt, die Gherijt Berijs toehoort 
in het zuiden en tussen de erfgenamen van Peter vander Voert in het noorden,  

als ook een pacht van een lopen rogge die Margriet van Hulsel hen betaalt uit de andere helft van de beemd, 
verkocht aan Wouter zoon wijlen Jan van Hulsel, voor een cijns van twee penningen aan de hertog. 
Schepenen Jo. Catwijc en Henric Nellen, de dag na Dyonisius anno 35. 

280. 1435 oktober 10 847.Sch.Otw.149, f. 34v-2 
Wouter voors. heeft beloofd Heylwich, zijn zuster, een pacht van twee lopen rogge uit voornoemde helft van 
de beemd. Schepenen en datum als boven. 

281. 1435 oktober 10 847.Sch.Otw.149, f. 34v-3 
Aernt zoon wijlen Jan Gherijts heeft  
 alle erfenissen die hij van zijn moeder Yda, dochter wijlen Aert Gherijts, zijn verstorven, gelegen in 

Goirle,  
in erfpacht gegeven aan Symon Melis, zijn zwager, voor een pacht van veertien lopen rogge. Ter meerdere 
zekerheid heeft Symon tot onderpand gegeven  
 een stuk beemd, de Smalendijck genaamd, in Goerle tussen Laurens Bacs en Godert die Luwe;  
 een zesde deel in een stuk beemd genaamd die Diepe Ghewat, tussen erfgenamen Jan Mijs en Jan 

Hylgaerde;  
 een zesde deel van een stuk beemd die Heyninge, tussen Godert die Luwe en Jan Goderts kinderen.  
Schepenen en datum als boven. 

282. 1435 oktober 10 847.Sch.Otw.149, f. 34v-4 
Symon Melijs voirs. heeft  
 een stuk land genaamd den Mispeleer, gelegen in Goirle, tussen Heyn die Moelneer in het westen en 

Thijs Jan Anchems in het oosten,  
verpacht aan Laureyns Wouter vander Straten, voor een pacht van zes lopen rogge. Schepenen en datum 
als boven. 

283. 1435 oktober 10 847.Sch.Otw.149, f. 35r-1 
Willem zoon wijlen Willem Peter Scelarts heeft de helft van een pacht van een mud rogge, die Peter, Gherijt 
en Melijs, zonen wijlen Aert Appel Scelaerts soen en Pauwels Willem Grieten zoen, hun zwager, als man 
van Margriet Aert Appels jaarlijks betalen aan hun oom Willem Peter Scelaers uit de volgende erfgoederen  
 in Westilburg in de Coudenberch en tussen het goed genaamd ten Haenberch:  
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 uit vier lopenzaad van de voorste Dijkakker, tussen de goederen van Gherijt Aert Appel Scelaerts en 
Peter Denijs Sberen, en tussen de heidehoeve van Willem Scelaerts voors. en Peter Peter Scelaerts, zijn 
neef;  

 uit een stuk land achterin de Langhenacker gelegen, tussen Peter Denijs Sberen aan beide zijden, welk 
stuk met een stelt tot aan de gemeint strekt naast Gherijt van Boerden, en welke erfenissen tezamen een 
mud land groot zijn,  

en welke erfenissen Peter, Gherijt en Melijs tegen Willem Peter Scelaerts voor het mud rogge hebben 
gekregen, verkocht aan Willem zoon wijlen Peter Vels van Tilburg. Schepenen Jo. Catwijc en Henric Nellen, 
de dag na Dyonisius. 

284. 1435 oktober 12 847.Sch.Otw.149, f. 35r-2 
Aleyt dochter wijlen Henric Peter Peymans heeft een pacht van een half mud rogge, welk Peter Jan 
Peymans had gekocht tegen Wouter Hubrecht Metten soen van Westilburg, jaarlijks op Remigius uit  
 vijfenhalf lopen land in Westuilburg naast Wolfaerts messem en van een halve gaershof ernaast 

gelegen;  
uit een pacht van een halve mud rogge welk Jan Maest Pyers soen en Peter Peter Peymans voldoen uit  
 een beemd van drie lopenzaad in Westilburg, tussen Jan Aelwijns kinderen en Ghijsbrecht Peter 

Peymans;  
 uit een beemd van tweeënhalf lopenzaad met een waterlaat ertussen, tussen Jan Maes Pyers en Peter 

Nouden,  
welke beemd Jan Maes Pyers en Peter Peymans tegen Henric voors. voor die pacht hadden verkregen, en 
een pacht van negen lopen rogge die Jan zoon wijlen Wouter Bacs Ommaten voldoet uit  
 een stuk land genaamd Hoenkens brake, in Westtilburg tot Velthoven, tussen Jan van Gestel en Godert 

Aert Smoelneers, geheten Gobelen  
en welke pachten Aleyt in een erfdeling met haar broer en zuster ten deel zijn gevallen na de dood van haar 
vader, opgedragen aan zuster Lijsbeth Ghijsbrecht Reysen tot behoeve van het Franciscanerconvent in 
Geertruidenberg. Schepenen Jo. Catwijc en Jo. Wijt, woensdag na Dyonisius. 

285. 1435 november 04 847.Sch.Otw.149, f. 35r-3 
Gherijt Jan Smoelneers als man van Delyen, dochter wijlen Dirck Wangen vanden Doveloe heeft beloofd 
Aelbrecht zoon wijlen Jan Lupprechts 37 gouden aartsgulden op Sint Maarten over een jaar te voldoen. 
Schepenen Wil. Pistor junior en Willem de Beeck, vrijdag na Allerheiligen anno 35. 

286. 1435 oktober 16 847.Sch.Otw.149, f. 35v-1 
Steven zoon wijlen Henric Steven vander Amervoirt heeft  
 een stuk land, drie lopenzaad, in Berkel, tussen Jacob Wytbols en Peter Peter vander Schoir, van de 

plaatse tot aan Steven voors.  
overgedragen in een erfwisseling aan Jacob Jan Wytbol voors. Schepenen Willem van Beke en Willem Lu, 
zondag na Dionysius, namelijk 16 oktober 

287. 1435 oktober 16 847.Sch.Otw.149, f. 35v-2 
Jacob voors. heeft  
 een stuk land in Berkel, in het noorden en het westen naast Steven voors. en in het zuiden naast 

Heylken Wytbols, en in het oosten aan de straat,  
overgegeven in een erfwisseling aan Steven voors. Schepenen en datum als boven. 

288. 1435 november 06 847.Sch.Otw.149, f. 35v-3 
Claus natuurlijk zoon wijlen Willem Reynkens van Tilburg heeft een pacht van vier lopen rogge, welke 
Adriaan Gherijt Goeswijns voldoet uit  
 een stuk land van zeven lopenzaad in Westilburg achter de Hovel, naast de Cleyn molenstraat, tussen 

Jan Leyten, van Maes Moelneers kinderen tot de gemeine plaatse,  
welke pacht Kathelijn dochter wijlen Reyneer Smoelneers in haar testament aan Claus voors. haar neef had 
vermaakt, verkocht aan Adriaan voornoemd. Schepenen Jo. Jo. Wijtmans en Willem Lu, op Sint Leonardus. 

289. 1435 november 06 847.Sch.Otw.149, f. 35v-4 
Adriaen voors. belooft aan Claus voornoemd zeven aartsgulden op 1 mei eerstkomend. Schepenen en 
datum als boven 

290. 1435 november 06 847.Sch.Otw.149, f. 35v-5 
Herman Wijten heeft verpacht aan Aert, natuurlijk zoon wijlen heer Wouter van Beke, en Jan van Stralen, 
zoon wijlen Henric, de vlastienden van Belveren voor vijf jaar opeenvolgend, vanaf Martinus over een jaar, 
voor acht en een vierde beyers guldens per jaar. Als de abdij van Tongerlo deze tienden weer terugneemt 
van Herman, geeft deze Aert 51 cromstert terug voor ieder jaar dat het teruggenomen wordt. Schepenen Jo. 
Wijt en Wil. Pistor junior op sint Leonardus. 

291. 1435 november 06 847.Sch.Otw.149, f. 35v-6 
Jan van Stralen voors. belooft Herman Wijten vijf aartsgulden en een oort op Martinus over een jaar. 
Schepenen en datum als boven. 
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292. 1435 november 07 847.Sch.Otw.149, f. 36r-1 
Henric vanden Kerchoven zoon wijlen Godevaert als man van Yda, dochter Henric Willem Melijs heeft alle 
goederen die Yda zal toekomen door de dood van haar vader en moeder Kathelijn afgestaan aan Willem, 
zoon Henric Willem Melijs voors.Schepenen Jo. Catwijck en Willem Lu, op Sint Willibrord. 

293. 1435 november ?? 847.Sch.Otw.149, f. 36r-2 
Henric Henric Storeman als man van Elisabeth dochter wijlen Aert van Gorchem [akte stopt hier] 

294. 1435 november 13 847.Sch.Otw.149, f. 36v-1 
Gheertruut van Scye natuurlijk dochter wijlen Franck Spapen heeft beloofd haar natuurlijke dochter 
Geertruden, verwekt bij Willem die Mesmaker, 80 gouden peters te betalen waneer zij wil, uit al haar 
goederen. [Datum of schepenen: zie volgende akte] 

295. 1435 november 13 847.Sch.Otw.149, f. 36v-2 
Geertruud junior heeft haar moeder Geertruud beloofd dat ze deze som geld pas na de dood van haar 
moeder zal innen. Schepenen Jo. Catwijc, Jo. Jo. Wijtmans, Willem Pistor junior en Willem Luwe, zondag na 
Martinus. 

296. 1435 november 26 847.Sch.Otw.149, f. 36v-3 
Willem Aelbrecht van Beke heeft beloofd aan Hubertus van Oesterhout tot behoef Arnts Arnt sGreven 28 
gouden aartsgulden binnen veertien jaar te voldoen, namelijk jaarlijks op sint Katelinenavond twee gulden. 
Schepenen Willem van Beke voirs. en Willem Luwe, de dag na Katharina. 

297. 1435 november 29 847.Sch.Otw.149, f. 36v-4 
Willem Wouter Poynenborch als man van Elisabeth dochter wijlen Dirck Bliecs heeft verkocht aan Jan Jan 
die Bye  
 een stuk land verkocht, drie roeden groot binnen de vrijheid van Oisterwijk, aan het erf van de 

verkoper, tussen Gheerlic van Staet in het noorden en Jan die Bye voors. in het zuiden en oosten.  
Schepenen Willem Luwe en  Henric Henric Nellen, de dag voor Andreas. 

298. 1435 november 27 847.Sch.Otw.149, f. 36v-5 
Peter Willem vander Heyden heeft beloofd aan Claus Jan Maes van Karrikoven acht gouden aartsgulden op 
sint Servaas naastkomend. Schepenen Jo. Catwijc en Henric Henric Nellen, de zondag na Katharina. 

299. 1435 november 30 847.Sch.Otw.149, f. 36v-6 
Alijt dochter wijlen Henric Sticker heeft  
 een zesde deel in een oude hofstad met toebehoren, afkomstig van haar vader, gelegen in Haaren, 

namelijk het zesde deel naast Willem Pryems in het oosten en Jan Henric Stickers haar broer met zijn 
kinderen in het westen, van de gemeine plaatse tot het gemeine pad;  

 het derde deel in een stuk beemd genaamd dat Bruexken, gelegen in Haaren in die Hoeven, tussen 
Godert Heynen en Engbrecht vanden Heesacker en van Aert sMeyers in het oosten tot Engbrecht 
vanden Heesacker voors.;  

welke delen zij in een erfdeling heeft gekregen van haar andere broers en zusters, verpacht aan Alijt Henric 
vander Heyden voor het zesde deel van een pacht van een mud rogge uit de hofstad, voor het derde deel 
van een pacht van 22 schellingen aan Aert zoon heer Wouter van Beeck uit de beemd en het vierde deel 
van een erfcijns die men aan Jan van Catwijc voldoet uit de hofstad, en nu voor een pacht van zes lopen 
rogge aan Alijt Sticker. Schepenen Jo. Wijtmans en Willem Luwe, op Andreas. 

300. 1435 november 30 847.Sch.Otw.149, f. 37r-1 
Jan Henric Stickers senior koopt de erfenissen terug die Jan Henric Stickers junior tot behoef van zijn 
kinderen bij Marie Wijnric vanden Rijden tegen Henric Henric Sticker zijn broer heeft gekregen, en draagt ze 
over aan Jan junior voors. en Alijt, zijn broer en zuster. Schepenen en datum als boven. 

301. 1435 december 02 847.Sch.Otw.149, f. 37r-2 
Henric Henric Storymans als man van Elisabeth, dochter wijlen Aert van Gorchem heeft het deel dat hen 
toekomt in een pacht van twee mud en tien lopen rogge, welke Aert Peter Brock voldoet aan Jan die Blaer, 
uit  
 een huis en hof met toebehoren in de parochie van Haaren tussen Willem van Haren en Hadewich 

weduwe Wouter Spapen met kinderen, en van de gemeint van Haaren;  
en uit hun deel in een pacht van zes lopen rogge die Henric Sticker, natuurlijk zoon Wouter van Haren, 
voldoet aan Jan Aert Nennen uit  
 een huis in Haaren tussen Cristina vander Heyden en haar kinderen aan beide kanten, strekkend aan de 

straat;  
en uit hun deel in een pacht van een halve mud rogge die Aert van Gorchem gekocht heeft van Jan Peter 
Sterts van Heukelom, uit  
 een huis, hof en toebehoren, 1 bunder groot, in Heukelom, tussen Berthe vander Stegen en Dirck 

Wanghen, van de gemene plaatse tot Jan die Writer;  
en in een pacht van zes lopen rogge uit een pacht van twaalf lopen die Aert van Gorchem tegen Willem 
Aerts gekocht had en die Jan Aerts voldeed aan Wijnrick Aerts uit  
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 alle erfenissen van Wijnric in Loon op Zand;  
en in een pacht van vier lopen rogge die Jan Pagghen voldeed aan Aert van Gorchem, overgegeven aan 
Jan van Gorchem zijn zwager. Schepenen Willem Luwe en Henric Nellen, vrijdag na Andreas anno 35. 

302. 1435 november 30 847.Sch.Otw.149, f. 37r-3 
Henric Ghijsbrecht van Boerden heeft  
 een stuk land, twee lopenzaad, in Westilburg tussen de persoon van Westtilburg en Daneel Kanters, 

van Joerden Aerts vanden Bosch tot aan Eelken Sweeners met een weg ertussen,  
welk stuk Henric in erfpacht had gekregen van Henrick vanden Pasch als man van Enghelberen dohter 
Thomas Pyloker, afgestaan aan Daneel Willem kanters voors. Schepenen ….. op sint Andreas. 

303. 1435 augustus 30 847.Sch.Otw.149, f. 37v-1 
Laureyns Herghijs en Henric zijn broer hebben beloofd voor zichzelf en hun mededelers aan Pauwels Jan 
van Laerhoven dat ze hem schadeloos zullen houden van achtenhalve aartsgulden die zij hem gegeven 
hebben namens Korstiaan Jan Dircs. Schepenen Willem Luwe en Henric Nellen, dinsdag na Bartholomeeus  

304. 1435 december 10 847.Sch.Otw.149, f. 37v-2 
Willem die Becker, Jacob Lupprechts en Aelbrecht Lupprechts, zonen wijlen Jan Lupprecht hebben beloofd 
Jacob Spierinc? [eerst stond er Jan vanden Rode] 36 mud rogge wanneer Jacob wil aan hem te betalen. 
Schepenen Willem Beeck en Willem Luwe, zaterdag na conceptio Marie. 
Jan vanden Rode belooft de voornoemde drie schadeloos te houden van de 36 mud rogge. Schepenen en 
datum als boven. 

305. 1435 augustus 10 847.Sch.Otw.149, f. 37v-3 
Dieric Dieric die Wolf heeft bekend dat alle erfelijke gederen die hem zijn toegekomen van zijn vader en 
zullen toekomen van zijn moeder Engelberen, die hij in een erfdeling heeft gekregen met Aert zijn broer, 
heeft afgestaan aan Aert. Schepenen Jo. Jo. Wijtman en Willem Pistor junior op sint Laurens. 

306. 1435 december 11 847.Sch.Otw.149, f. 37v-4 
Jan Hollen zoon wijlen Jan Lamberts heeft beloofd aan Laurens Willem vander Heyden 49½ peters op 
Pinksteren naastkomend. Schepenen Jo. Catwijck en Jo. Jo Wijt, zondag na Conceptio Marie, 11 december 

307. 1435 december 13 847.Sch.Otw.149, f. 37v-5 
Jacob Jan vanden Nuwenhuys als man van Heylwich Jan Peters heeft verkocht aan zijn zwager Engbrecht 
Jan Peters  
 een stuk land genaamd die Heyde, in Belveren aan de Nuwenhuyschen hoek, tussen Heyn vanden 

Nuwenhuys en tussen Peter Venmans en Engbrecht vanden Nuwenhuys, van Wijtman Wouters vanden 
Dael tot de gemein genaamd die Witrijt.  

Schepenen Jo. Jo. Wijt en Henric Nellen, op sint Lucia. 

308. 1435 december 04 847.Sch.Otw.149, f. 38r-1  
Willem Aert Coreman heeft verkocht aan Jan Roekeloes, natuurlijk zoon Jan Roekeloes, zijn zwager,  
 een hofstad met toebehoren in de vrijheid van Oisterwijk in de Kerkstraat, tussen erfgenamen Jan 

Nellen aan beide zijden, van de Kerkstraat aan Henric die Smit en kinderen;  
 een voetpad dat Willem nu heeft over de erfenis van Dirck vanden Woude, van de straat naar de Vloet.  
Dit voor een cijns van een halve pond aan Aert de Greve, waarvan de kinderen van Jan Nellen 1/8e deel 
voldoen, een pacht van 4 lopen rogge. 
Peter Verwijns ziet af van vernadering. Schepenen Willem Pistor jr. en Willem Luwe, zondag na Andreas, 
ofwel op sint Barbara anno 35. 

309. 1435 december 12 847.Sch.Otw.149, f. 38r-2 
Henric Jan van Buedel heeft verkocht aan Laureyns Willem vander Heyden  
 een stuk beemd in die Dyese, met de halve hoel aan de Aa, tussen Juet Brabants in het oosten en Aert 

Wolfaerts en Engbrecht Smyters in het westen, in het noorden aan de gemeint en in het zuiden aan Aert 
Wolfaerts voorseid. 

Wouter Jan van Buedel ziet af van vernadering. Schepenen Henric Nellen en Willem Luwe, de dag voor 
Lucia, ofwel 12 december 

310. 1435 december 22 847.Sch.Otw.149, f. 38r-3 
Henric Henric vanden Pasch als man van Enghelberen, dochter Thomas Pylokers, heeft verkocht aan Jan 
Thomas Pylokers, zijn zwager,  
 een stuk land, anderhalf lopenzaad in Westilburg in de Loven ackeren, in dWeerkensvelt, tussen Jan 

Vranck Poppen en erfgenamen Ghijb sBeren, van de erfgenamen Henric van Amerzoijen tot aan Jacobs 
zwager van Maerl;  

ook een pacht van drie lopen rogge in Tilburg over te dragen met de tafel van Tilburg, uit  
 het deel van Henrick van een beemd, genaamd die Vryesenbeemd in Tilburg achter Qualen, aan 

Heystmans dijk en erfgenamen Henric van Amerzooijen.  
Schepenen Willem Pistor en Willem van Beeck, de dag na Thomas apostel anno 35. 
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311. 1435 december 08 847.Sch.Otw.149, f. 38v-1 
Schepenen en gezworenen van Oisterwijk getuigen dat zij toegestaan hebben dat Henric Willem Vos vander 
Donck en Dierick Dierick vanden Loe van de gemeint gebruik mogen maken, even zozeer als de inwoners 
van Oisterwijk. Op Conceptio Marie anno 35. 

312. 1435 september 10 847.Sch.Otw.149, f. 38v-2 
Margriet Wouter Stickers, weduwe van Peter Daneels, heeft overgegeven aan haar dochter Margriet alle 
tocht die zij heeft in de goederen die haar van haar man komen. Schepenen Willem Beke en Willem Luwe, 
de dag na Dyonisius. 

313. 1435 augustus 10 847.Sch.Otw.149, f. 38v-3 
Margriet Peter Daneels heeft getuigd aan haar moeder dat zij haar wil mag blijven doen met alle havelijke 
goederen. Schepenen datum als boven. 

314. 1435 XX XX 847.Sch.Otw.149, f. 38v-4 
Pauwels Ghijsbrecht van Buerden als man van Juet Jan Vlemynx heeft een pacht van 11½ mud rogge, 
welke Pauwels voor Juet gekocht heeft tegen zijn vader en welke pacht Pauwels zijn vader schuldig was uit  
 twee stukken land in Westilburg aan dat Hangende Rijs, het ene stuk in het zuiden aan de Hangende 

Rijssche straat tussen Ghijsbrecht van Buerden in het oosten en erfgenamen van Dirck Claus en de 
hoeve van Tongerlo, van de straat tot aan Dirck Claus voors., 

 het tweede stuk in het noorden van de straat tussen Ghijsbrecht van Beurden en Dirck Claus erfg. in het 
westen, aan de gemeine plaats en in het noorden aan Gherijt Bey, tezamen twee mud groot,  

verkocht aan Jan Jan Borchman. Geen datum en schepenen. 

315. 1435 augustus 10 847.Sch.Otw.149, f. 39r-1 
Ghijsbrecht Korstiaen Ghijsbrechts heeft beloofd te voldoen aan Jan Josymans zijn schoonzoon, als man 
van Elisabeth dochter Ghijsbrecht voors. een pacht van twee mud rogge uit alle goederen van Ghijsbrecht, 
op voorwaarde dat Jan deze dat niet verkopen of vervreemden mag zonder toestemming van Ghijsbrecht. 
Schepenen Jo. Jo. Wijtmans en Wil. Pistor op sint Stefanus anno 35. 

316. 1435 december 12 847.Sch.Otw.149, f. 39r-2 
Zegher Peter Lenten als man van Metten, dochter Henric Lupprechts, heeft alle goederen die hij van zijn 
schoonvader heeft geërfd en nog zal erven van zijn schoonmoeder Marie, overgedragen aan Aelbrecht Jan 
Lupprechts. Schepenen Jo Jo Wijtmans en Willem Pistor, de dag voor Lucia. 

317. 1435 december 28 847.Sch.Otw.149, f. 39r-3 
Henric Mychael Boeden als man van Weyndelen, dochter Peter vanden Brekelen, heeft alle goederen die hij 
van zijn schoonvader heeft geërfd overgedragen aan Ghijsbrecht Aert Leyten zoon. Schepeen Jo Jo 
Wijtmans en Willem Luwe op Innocentium 

318. 1436 januari 08 847.Sch.Otw.149, f. 39r-4 
Godert Godevaert Langhe Heynen heeft verkocht aan Lambrecht zijn broer een pacht van een halve mud 
rogge uit zijn kintsdeel van  
 een huis en hof met toebehoren, gelegen in Haaren, waar zijn vader in gestorven is en waar zijn moeder 

Elisabeth in zal sterven.  
Schepenen Jo. Catwijck en Willem van Beek, zondag na Epyphanie anno 35 namelijk 8 januari. 

319. 1436 januari 16 847.Sch.Otw.149, f. 39v-1 
Jan Jan Quap heeft de tocht die hij bezit in  
 twee stukken land, tezamen drie lopenzaad, in Cromvoirt in de parochie van Vucht,  
waar zijn vrouw Juet, dochter Aeb Scheenkens in gestorven is; eveneens zijn tocht in een pacht van vier 
lopen rogge en een van een mud rogge, die Peter, Claus en Yke vanden Eyghen jaarlijks voldoen uit  
 hun goederen in Moergestel;  
eveneens zijn tocht in alle havelijke goederen en huisraad die Jan aan Jan, zijn zoon uit zijn eerste huwelijk 
met Juet, heeft gegeven, overgedragen aan Jan voors. zijn zoon. Schepenen Jo. Catwijck en Willem Luwe 
op de dag voor Sint Anthonius 

320. 1436 januari 16 847.Sch.Otw.149, f. 39v-2 
Jan, zoon van Jan Quap en Juet, heeft afstand gedaan van alle erfelijke en havelijke goederen die Jan Quap 
sr. nu bezit en zal krijgen. Schepenen, datum als boven. 
[de rest van 39v hoort bij de afrekening van de schepenen die begint op fol. 40r] 

321. 1437 januari 28 847.Sch.Otw.149, f. 40r-1 
Wouter Henric Aelwijns heeft verkocht aan Bartholomeeus Jan van Bavel  
 een stuk land, een sleik lopenzaad groot, in Westilburg in Corvelaeracker, in dat Zantschebant, tussen 

kinderen van Aelwijn sMeyermans en Bartholomeeus voors., in het noorden aan Bartholomeeus en in het 
zuiden aan Bartholomeeus en Jan Witten.  

Schepenen Jo de Elst en Jo Jo Wijtman jr. maandag na Pauli Conversio anno 36, 28 januari 
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322. 1437 januari 28 847.Sch.Otw.149, f. 40r-2 
Gherijt Jans soen vanden Veken en Mathijs Henric Smoelneers zijn zwager, als man van Yda Jan vanden 
Veken hebben verkocht aan Jan Aert Engbrecht Holcs  
 een stuk beemd genaamd die Bocht, in de parochie van Beek omtrent de Kyenytshorst, tussen de 

kinderen van Back Godelen en tussen Jan vanden Laer en de kinderen van Symon vander Beke, 
strekkend van de gemeint bij Beeck tot Back voornoemd,  

voor het zesde deel in een cijns van een pond. Schepenen en datum als boven. 

323. 1437 januari 28 847.Sch.Otw.149, f. 40r-3 
Als schepenen in Oisterwijk zijn aangesteld op de maandag na Conversio Pauli, ofwel 28 januari, Johannes 
Catwijck, Gherijt van Meyensvoert, Willem die Becker die jonghe, Willem Sappeels Andries soen, Henrick 
van Buedel Jans zoen, Willem van Beke en Willem Luwe. 
Gezworenen waren Henrick van Ethen en Johannes Wijtmans junior 
Er heeft een afrekening plaats gevonden tussen de klerk en de schepenen, betreffende kosten van brieven. 
Scab. constituti in Oesterwijck ann xxxvi in die lune post conversione sancti Pauli sc. xxviij die januari 

324. 1437 januari 28 847.Sch.Otw.149, f. 40v-1 
Jan Jan Haghaerts heeft verkocht aan Aert Jan vander Amervoirt van Tilburg  
 een stuk beemd, een lopenzaad groot, in het land van Breda in Meeus Ghyben hoeve, tussen Jan 

Bonten en Rombout Daneel Ghijben, van Jan verkoper tot Aert koper.  
Schepenen Gherijt van Meyensvoert en Willem Luwe, maandag na Conversio Pauli anno 36 
[doorgehaald en niet afgemaakt]: Aert Jan vander Amervoert voors. heeft een helft van een halve bunder 
beemd, die hij gekregen heeft van Henrick Merten Meeus Ghijben. 

325. 1437 januari 28 847.Sch.Otw.149, f. 40v-2 
Gherijt die Bont, zoon van Gherijt Bastaerts, zijn broers Claus en Dirck, Daneel Peter vanden Laerhoven als 
man van Aleid, dochter Gherijt Bastaerts, Kathelijn, dochter Gherijt Bastaerts en Lijsbeth d.w. Jan Gherijt 
Bastaerts, voor henzelf en voor Jan en Peter, kinderen van voornoemde Jan Gherijt Bastaerts, ook namens 
Aleid, weduwe van Gherijt Bastaerts, hebben verkocht aan Gherijt, zoon w. d.w. Gerit Bastaerts Hubrecht 
Betthen,  
 een stuk land twee lopenzaad groot, gelegen in Westilburg bij de Hovel, tussen Hubrecht Gherijt 

Betthen en Peter Willem Scelaerts, van de koestraat tot Byeken Nycoels,  
voor een pacht van anderhalve lopen rogge aan de Heilige Geest van Tilburg. 
Bartholomeeus van Bavel als man van Juet heeft afstand gedaan van dit stuk land. Schepenen Gherijt 
Meyensvoert en Willem Pistor, datum als boven. Hubrecht Gherijt Betthen soen heeft vernaderd. 

326. 1437 januari 29 847.Sch.Otw.149, f. 40v-3 
Jan die Wyt, zoon Wouter Wytten, heeft verkocht aan Laureyns Willem Huub Scheenkens  
 een stuk land, vijf lopenzaad groot, in Westilburg in die Korvel, tussen Gherijt Wouters Witten in het 

oosten en Daneel vanden Laer in het westen, in het zuiden van Kathelinen Aelwijns en haar kinderen tot 
de gemene straat in het noorden,  

voor een pacht van drie lopen rogge. Leonaert Jan Schuyten vernadert. Schepenen Gherijt Meyensvoert en 
Willem Pistor dinsdag na Conversio Pauli anno 36. 

327. 1437 januari 29 847.Sch.Otw.149, f. 40v-4 
Lodewijck Jan Braeken en Godevaert Aert Heymans hebben beloofd Henrick van Buedel 42 aartsguldens op 
Remigius naastkomend. Schepe en Jao. Catwijc en Wil. Pistor, datum als boven. 

328. 1437 januari 29? 847.Sch.Otw.149, f. 40v-5 
Aert Roekeloes heeft beloofd aan Henrick van Buedel voors. 35 aartsguldens, half op sint Jacob en half op 
Remigius naastkomend. Geen schepenen en datum 

329. 1437 januari 29 847.Sch.Otw.149, f. 41r-1 
Claus Claus Scheyven, en zijn zoon Claus, die hij bij Elisabeth Everaert Zibben vander Scueren heeft 
verkregen, enerzijds, en Jan en Aert, zonen Henric Claus van Laerhoven anderzijds, hebben een 
erfwisseling gemaakt van erfgoederen in Belveren. Jan en Aert krijgen  
 een stuk land, een derde deel van een lopenzaad, tussen kinderen van Peter Poynenborch en kinderen 

van Jan vander Rijt, van diezelfde kinderen van Jan tot het kerkhof van de kapel van sint Maarten.  
Claus en Claus krijgen  
 een stuk land, tussen Claus Sceyven en zijn kinderen voors. aan beide kanten, van Jan van Haren 

bastaard tot Wouter vanden Heesacker.  
Schepenen Gherijt Meyensvoert en Willem Pistor, dinsdag na Conversio Pauli anno 36.  

330. 1437 januari 30 847.Sch.Otw.149, f. 41r-2 
Matheeus Wouter van Holten heeft verkocht aan Enghelberen Peter Aerts een pacht van een mud rogge uit 
een pacht van anderhalf mud, die Peter Aert zijn schoonvader hem in huwelijkse voorwaarden gegeven 
heeft, uit  
 een stuk land, achtenhalf lopenzaad in Westilburg bij de woning van Henric Back Hubrechts, tussen 
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Gherijt Langh sBonten aan beide kanten, van de kinderen van Jan Peter Nouwen tot de gemeine plaatse. 
Schepenen Gherijt van Meyensvoert en Willem Pistor, woensdag na Conversio Pauli anno 36. 

331. 1437 januari 30 847.Sch.Otw.149, f. 41r-3 
Jan Mathijs sWever heeft verkocht aan Wouter Henric Wouter Wandeleersz. van Gestel een pacht van 
twaalf lopen rogge uit  
 een stuk land genaamd de Byeshof, zeven lopenzaad groot, in Westilburg naast de Zwartrijt, tussen Jan 

vanden Goer van de gemeine weg tot een weg aldaar,  
af te kopen binnen negen jaar wanneer Jan dat wil met 48 aartsguldens. Schepenen Jo. Catwijck en Willem 
Luwe, datum als boven. 

332. 1437 februari 01 847.Sch.Otw.149, f. 41r-4 
Willem Willems Heyn soens heeft getuigd dat hij verhuurd heeft aan Jan Thomas Pylokes een derde deel in 
vijf stukken land in Westilburg in de Loven akker:  
 het eerste tussen Gherijt Rosen en Jan die Wever, Aert Betthen en Aert van Broechoven en Jan van 

Hohen;  
 dat tweede in de Mortel tussen Jan die Bye vanden Bosch en tussen de Haerstraet;  
 dat derde in Zyb vander Hornen en tussen Gherijt Rosen;  
 dat vierde tussen Daneel [f. 41v] Canters en de erfgenamen van Melijs Willem Melijs, met een waterlaat 

ertussen;  
 dat vijfde in een stuk land van twee lopenzaad in de hoeve van de erfgenamen van Joerden Aerts tussen 

Henrick vanden Pasch en om het erfgoed van Joerden;  
 voorts van een stuk land tussen Heynen vanden Pasch en tussen de vrouw van Henric van Amerzooijen 

en haar kinderen,  
voor een pacht van twee mud rogge, te betalen op Lichtmis over drie jaar voor het eerst. Schepenen Wil. 
Pistor en Willem Luwe, de dag voor Lichtmis 

333. 1437 februari 04 847.Sch.Otw.149, f. 41v-1 
Willem Thomas Wautghers als man van Enghelberen, dochter Peter van Buerden heeft  
 zijn kindsdeel in de erfenis van Peter voors. in Westilburg in de hoeve van Gherijt Goeswijns, welk deel 

vijf lopenzaad groot is,  
verkocht aan Daneel Peter van Buerden, zijn zwager, voor een cijns van vijf penningen aan de hertog. 
Schepenen Gherijt van Meyensvoert en Willem Luwe, maandag na Lichtmis, ofwel 4 februari anno 36. 

334. 1437 februari 04 847.Sch.Otw.149, f. 41v-2 
Willem Thomas voirs. als man van Enghelberen heeft  
 de vijf lopenzaad hem toebehorende in tien lopenzaad, gelegen in Westilburg aan de Stochasselt, 

tussen Daneel Denijs Langh Daneels in het noorden en Aert Jan vander Amervoert in het zuiden, tussen 
de straat,  

verkocht aan Daneel voornoemd zijn zwager, voor een nieuwe cijns van vijf penningen aan Gherijt van 
Berck. Jan Jan die Heerde vernadert. Schepenen, datum als boven. 

335. 1437 februari 04 847.Sch.Otw.149, f. 41v-3 
Claus Erijt Herghijs heeft een pacht van zes lopen rogge, die hij gekocht heeft van Willem Willem Scelaerts, 
uit  
 een stuk land twaalf lopenzaad groot in Westilburg in Corvel, tussen erfgenamen Maes Gheenen en 

Wouter Claus, van de gemeine straat,  
afgestaan aan Engbrecht Jan Borchmans. Schepenen en datum als boven. 

336. 1437 februari 03 847.Sch.Otw.149, f. 41v-4 
Anchem die Moelneer, Jacob Sceyven, zijn zoon Jacob en Engbrecht Engbrecht Smyters hebben beloofd 
Laurens Willem vander Heyden 41 gouden aartsguldens op Lichtmis naastkomend. Schepenen Jo. Catwijc 
en Willem van Beek, de dag na Lichtmis anno 35? 

337. 1437 februari 03 847.Sch.Otw.149, f. 42r-1 
Henric Peter Snyders heeft verkocht aan Jan Wouter Rode Gherijts  
 een stuk land genaamd dat achterste geloect, vier lopenzaad groot, in Westilburg aan de Hasselt, 

tussen Jan Heyn Crillaerts in het noorden en Jan Peter Nouwen met zijn kinderen in het zuiden, tussen 
Jan Peter Nouwen voors. in het oosten en aan de straat genaamd Danels straat in het westen,  

voor een nieuwe cijns van drie penningen in de cijns te Myspelboem. Schepenen Gherijt Meyensvoert en 
Willem van Beke, datum als boven. 

338. 1437 februari 03 847.Sch.Otw.149, f. 42r-2 
Jan Jan vander Hoeven heeft verkocht aan Jan Wouter Rode Gherijts voors.  
 een stuk land 32½ roede groot, in Westilburg in de Roude Hasselt in een stuk land genaamd die 

Berchakker, tussen Jan verkoper voors, en Mychiel Claus Wouter Rode Gherijts, van de Strijtacker in het 
westen, die Henric Crillaerts toebehoort, tot Jan den Heerde in het oosten,  

voor een cijns van een oude zwart aan Daneel Jan Langh Daneels. Schepenen en datum als boven. 
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339. 1437 februari 03 847.Sch.Otw.149, f. 42r-3 
Herman Herman vanden Ham heeft verkocht aan Yden Jan van Kets een pacht van tien lopen rogge, uit  
 een huis met toebehoren in Heukelom van Herman verkoper, tussen Kathelijn Laureyns Jan Laureyns 

en haar mede erfgenamen aan beide kanten en  
 uit een stuk land daarbij, tussen Kathelijn voors. en tussen de gemeint van Haaren,  
af te kopen op Lichtmis over drie jaar met 31 aartsgulden. Schepenen Gherijt Meyensvoert en Willem Luwe, 
datum als boven. 

340. 1437 februari 03 847.Sch.Otw.149, f. 42r-4 
Henrick Bloys, zoon wijlen Henrick vander Amervoert heeft  
 een stuk land genaamd die Cruys akker, zeven lopenzaad land groot, in de vrijheid van Oisterwijk in 

Karrickhoven, tussen Jan die Loewe, zijn zwager, en Jan Henrick vander Amervoert, van Henric Rutger 
Buernics, zijn zwager tot de gemeine plaats;  

 een schuur met grond en het derde deel van het hof, tussen de gemeine straat en tussen dat andere deel 
dat van Jan Henrick vander Amervoirt is,  

verpacht aan Jan Henrick voors. voor een pacht van twee mud rogge. Schepenen en datum als boven. 

341. 1437 februari 03 847.Sch.Otw.149, f. 42v-1 
Jan Henric vander Amervoirt voors. en Henric Rutgers voors. zijn zwager, als man van Yda Henric vander 
Amervoert, hebben al hun recht, dat is 2/6e deel, in een erfpacht van een mud rogge, welke Wijtman Henric 
vanden Dael voldeed aan Henrick Jan vander Amervoert uit  
 een huis met toebehoren in de vrijheid van Oisterwijk tussen het huis van Peter van Riel en tussen het 

huis van Jan Buckincs,  
welk huis Van den Dael van Henrick vander Amervoert voor die pacht heeft gekregen, overgedragen aan 
Henrick Bloys voors., hun broer en zwager. Schepenen en datum als boven. 

342. 1437 februari 06 847.Sch.Otw.149, f. 42v-2 
Daneel Jan van Heyst heeft een pacht van een halve mud rogge, welke Jan Pauwels van Heyst gekocht had 
van Heilwich Herman Bacs, uit een pacht van anderhalve mud welke Aert Herman Noudens voldeed uit  
 een huis en hof met toebehoren, gelegen op de hoeve tussen de gemeine straat en het erf dat Herman 

voors. huurt,  
verkocht aan Lambrecht die Grot, zoon wijlen Wijtman sGroten. Schepenen Jo. Catwijck en Wil. Pistor jr. de 
dag na Agatha, ofwel 6 februari anno 36 

343. 1437 februari 09 847.Sch.Otw.149, f. 42v-3 
Wouter Willem Canters heeft beloofd aan Willem Peter Vels dat Wouter hem altijd schadeloos zal houden 
van alle schulden die Willem zou kunnen ontvangen van  
 een beemd welke hij wegens gebrek van een pacht verkocht heeft.  
Schepenen Willem Pistor en Henric van Buedel, zaterdag, namelijk een week na Lichtmis anno 36 

344. 1437 februari 09 847.Sch.Otw.149, f. 42v-4 
Toen Willem Peter Vels voor zijn gebrek van een pacht van twaalf lopen rogge, die Wouter Willem Canters 
hem betaalde uit  
 een beemd in Westilburg op het Qualenwiel, tussen de gemeine stroom de Qualenwiel en tussen de 

gemeint, van Willem van Wijflit in het westen tot Daneel Jan van Heyst in het oosten,  
als in Oisterwijkse brieven van 29 mei (Ascensio domini) 1432, welke pacht gericht was door Wouter 
Gheerlick Bacs, heeft Willem deze beemd verkocht aan Jan van Engelen zoon wijlen Geerlic Wellens. 
Schepenen Jo. Catwijck, Willem Pistor, Willem de Beke, Henric van Buedel met anderen, zaterdag in het 
octaaf van Lichtmis, namelijk 9 februari 
Jan van Engelen heeft de beemd weer afgestaan van Wouter Willem die Cantor. Schepenen Willem Lu en 
Henric van Budel, datum als boven. 

345. 1437 februari 10 847.Sch.Otw.149, f. 43r-1 
Peter Peter vanden Loe heeft al zijn goederen overgedragen aan Godevaert Claus Celen, zijn schoonzoon, 
in huwelijkse voorwaarden met Katelinen, zijn dochter. Schepenen Gherijt Meyensvoert en Willem Pistor 
zondag na Agatha, namelijk 10 februari. 

346. 1437 februari 10 847.Sch.Otw.149, f. 43r-2 
Godevaert voors. heeft Peter zijn schoonvader beloofd, ook tot behoef van diens vrouw Hadewich, dat hij 
hen zal onderhouden met kleren, voedsel en drank. Schepenen, datum als boven. 

347. 1437 februari 10 847.Sch.Otw.149, f. 43r-3 
Jan, Henrick, Wouter en Daneel, natuurlijk zonen Jan van Loen hebben afstand gedaan tot behoef van 
Ermgaerden, weduwe Henric Claus van Laerhoven, van  
 een stuk land genaamd die Starenacker in Haaren te Belver, drie lopenzaad land, tussen Aerts Henric 

Appels en Philips Boeden van Lennenshovel, in het zuiden aan de gemeine wech en in het noorden aan 
de waterlaat aan Jan van Haren die bastaard,  

welk stuk Jan van Loon verkocht had aan Ermgaard voors. Schepenen Gherijt Meyensvoert en Wil. Pistor, 
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zondag na Agathe, namelijk 10 februari 

348. 1437 februari 10 847.Sch.Otw.149, f. 43r-4 
Jan die Bye en Daneel, natuurlijk zonen Jan van Loen voors. hebben afstand gedaan op al hun recht in  

 een stuk land genaamd dat Haverlaer, met de timmeringen erop, gelegen in Haaren te Belver, tussen Jan 
Pryem en de gemeine straat, van Zebrecht vanden Ramen en zijn kinderen tot aan de gemeine plaats;  

 eveneens in een stuk land genaamd Smeeds stuck, in Belveren in de akkers, tussen de gemeyne wech 
en tussen Gherijt Colemans, van Willem de Rover tot Back vander Poerten,  

welk stuk land Jan van Loer aan Henrick en Wouter, zijn zonen, in goedingen had gegeven. Schepenen en 
datum als boven. 

349. 1437 februari 10 847.Sch.Otw.149, f. 43r-5 
Jan die Bye, Henric en Wouter zijn broers voors. hebben afstand gedaan van al hun recht in vijf stukken land 
in Belver in de akkers.  
 Het eerste stuk tussen Margriet weduwe Lambrecht van Lucel met haar kinderen en tussen Aert Aerts 

vanden Ven;  
 het tweede stuk genaamd dat Cleyn Braecsken, tussen Willem Vossen en Jan van Haren die bastaard [f. 

43v] en tussen Jan van Haren voors.;  
 het derde stuk genaamd die Tolhovel, tussen Willem Vossen en tussen Lijsbeth Jan Gyelijs met haar 

kinderen;  
 het vierde stuk genaamd dat Vlaslant tussen Engelberen vanden Broeck en haar kinderen en tussen 

Boen;  
 dat vijfde stuk genaamd die Netelbosch tussen Aert Boek en tussen het erf dat Ghijsbrecht van der Meer, 

zoon wijlen Jan van der Meer bezit,  
tot behoef van hun broer Daneel, voor een pacht van vier lopen rogge aan Jan die Bos te 's-Hertogenbosch 
uit het Vlaslant. Schepenen Gherijt Meyensvoert en Wil. Pistor, zondag na Agatha, namelijk 10 februari 

350. 1437 februari 10 of 11 847.Sch.Otw.149, f. 43v-1 
Willem Henric Willem Melijs heeft verkocht aan Engbrecht Claus Sterts tot behoef van Elisabeth Aert 
Nouwen en Elisabeth en Margriet, haar dochters bij wijlen Peter Claus Sterts, een pacht van een mud rogge, 
uit  
 een stuk land van zes lopenzaad in Westilburg tot tEynthoven, tussen de plaatse in het zuiden en 

oosten en tussen Meeus Venman in het noorden en in het westen aan Jannijs van Oerle;  
 ook uit een stuk land drie lopenzaad groot, in dezelfde plaats, tussen Pauwels vanden Tolberch en 

tussen Jan vanden Ven;  
 uit een stuk land anderhalve lopenzaad groot, gelegen te Velthoven tussen Wouter Canters en tussen 

Jan Godert Vrouwen. 
Willem Aert Nouwen ziet af van vernadering. Schepenen Heyn van Buedel en Willem Luwe, maandag na 
Agatha, namelijk 10 [of 12?] februari [sic]. 

351. 1437 februari 10 of 11 847.Sch.Otw.149, f. 43v-2 
Yda Jacob van Weert als weduwe van Henric Brock heeft haar tochtrecht in alle goederen van wijlen haar 
man in Oisterwijk en aan de Wynckel afgestaan aan Gyelijs van Heyst als man van Yda en Godevaert Jan 
Sthevens sHaerden als man van Elisabeth, dochters van Yda en Henric voors. Schepenen Heyn van Buedel 
en Willem Luwe, datum als boven. 

352. 1437 februari 10 of 11 847.Sch.Otw.149, f. 43v-3 
Gyelijs Gyelijs van Heyst en Godevaert Jan Sthevens sHaerden hebben beloofd dat zij Yde Jacobs van 
Weert een lijfpacht van twee mud rogge en twee steen vlas zullen betalen op Kerstavond. Schepenen, 
datum als boven. 

353. 1437 februari 10 of 11 847.Sch.Otw.149, f. 43v-4 
Goedelt en Adryaen, dochters van Jan van Esch en Hadewich, zijn eerste vrouw, dochter van Willem Cupers 
en Mechteld Maes Egenhouts, Gherijt Godert Beysers als man van Marie en Willem Jan vander Heyden als 
man van Mechteld, dochters van voornoemde Jan van Esch hebben al hun recht in een pacht van zeven 
lopen roggen welke Jan Feytkoren aan Maes Eghenhout voldeed uit  
 de helft van een akker in Oisterwijk bij de weg naar Haaren,  
welke helft Jan Feytkoren voor de pacht in bezit heeft gekregen, en welke pacht Godevaert [f. 44r] die 
Cuper, priester, zoon Willem voors. in deel was gevallen, overgegeven aan de voorseide Godevaert. 
Schepenen Willem van Beek en Willem Luwe, datum als boven. 

354. 1437 juli 01 847.Sch.Otw.149, f. 44r-1 
Aert Back, zoon Jan Wijnrics, en Aert Back zijn zoon voor hen zelf en voor de andere kinderen van Aert Jan 
Back, hebben verkocht aan Aert Jan Wolfaerts  
 een stuk land een lopenzaad groot, gelegen in Oisterwijk in de Heukelomse akkers, tussen Aert 

Wolfaerts in het westen en tussen de erfgenamen van Aert Bekaerts in het oosten, in het zuiden aan de 
Rijt en in het noorden aan de weg.  

Schepenen Willem van Beke en Willem Luwe, de eerste van juli anno 37. 
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355. 1437 februari 13 847.Sch.Otw.149, f. 44r-2 
Herman Willem van Riel heeft verkocht aan Jan Henrick Vendijck een pacht van zes lopen rogge uit  
 een weide, elf lopenzaad groot, toebehorend aan de voors. Herman, in Udenhout tussen Wouter vanden 

Loe en tussen Wouter Beertouts, van de straat aan Aert Geertruden.  
Schepenen Wil. Pistor en Willem van Beke, op aswoensdag, namelijk 13 februari. 

356. 1437 februari 13? 847.Sch.Otw.149, f. 44r-3 
Jan Jan Leyten heeft  
 een huis met toebehoren, negen lopenzaad groot, in Berkel, tussen Engbrecht Vannijs in het noorden en 

Jan Engbrecht Vannijs in het zuiden, van Claus van Brakel in het oosten tot de gemeint van Haaren in het 
westen;  

 een stuk land genaamd die Moyn, in Berkel, een mudzaad groot, tussen Engbrecht Vannys in het 
westen en Willem Wijtmans Willem Grieten in het oosten, van Claus van Brakel aan erfgenamen Aert 
Houtappels;  

 een zesterzaad land genaamd dat Duvenstuc in Berkel, tussen Peter Back Ridders soen en tussen 
Pauwels Wolfs en de erfgenamen van Aert Houtappels, van Aert Houtappels voors. tot Claus van Brakel;  

 de helft in een beemd van drie bunder, gelegen in Helvoirt, waarvan Engbrecht Vannijs voirs. de andere 
helft heeft, in het oosten aan erfgenamen Dirck die Luwe met een waterlaat ertussen, en in het westen 
aan de erfgenamen Gherijt Scylders en de H. Geest van Den Bosch, in het zuiden van de erfgenamen 
Gherijt Scilders en de H. Geest van Den Bosch tot het gemeine broek;  

 een heide van drieënhalf bunder in Loon op Zand, tussen Engbrecht Vannijs in het noorden en Heylwich 
weduwe Wouter Poirters met haar kinderen in het zuiden, in het westen van Jan Engbrecht Vannijs tot de 
straat in het oosten  

verpacht aan Herman Herman vanden Ham, voor een pacht van zes mudde rogge in de oude pacht, een 
cijns van anderhalve oude groot aan de hertog uit de beemd te Helvoirt, de cijns die men in de Servaescijns 
schuldig is, de cijns die men aan Dirck van Haestrecht betaalt uit de drie bunder heiden in Loon op Zand, en 
voor een pacht van drieënhalve mud rogge aan de verpachter. Met voorwaarde dat Jan een gracht moet 
onderhouden naast het eerste stuk. Schepenen Meyensvoirt en Pistor [datum weggevallen.] 

357. 1437 februari 13 847.Sch.Otw.149, f. 44v-1 
Herman Herman van Ham heeft beloofd Jan Leyten voors. 64 aartsguldens op Lichtmis over een jaar te 
betalen. Schepenen Gherijt van Meyensvoert en Wil. Pistor, op aswoensdag, namelijk 13 februari. 

358. 1437 februari 13 847.Sch.Otw.149, f. 44v-2 
Jan Jan Leyten voors. heeft  
 een stuk land, drie lopenzaad groot, in Heukelom tussen het erf dat Jan Leyten van Lemmen die Groet 

heeft verkregen in het zuiden tussen de gemeint van Haaren in het noorden en oosten, en in het westen 
aan Henric Wouter Bonten,  

welk stuk Jan voors. tegen een pacht had verkregen van Gherijt Wijtman Gherijts en welk Gherijt als 
weduwnaar van Jan vander Laer had gekregen, afgestaan aan Herman Herman vanden Ham voors. 
Schepenen Gherijt van Meyensvoert en Wil. Pistor op aswoensdag, namelijk 13 februari. 

359. 1437 februari 15 847.Sch.Otw.149, f. 44v-3 
Henrick Henric Back, natuurlijk zoon Jan Back Beerthouts heeft  
 een stuk land in Westilburg in die Corvelaer, tussen Aelwijn sMeyermans en tussen Gherijt Maes Pyers 

en Aleyt sMeyermans; en  
 een weide in Corvel, tussen Gherijt Maes en tussen de natuurlijke kinderen van Henric Bacs en 

erfgenamen Jan Scuyten, van Gherijt Maes tot de straat,  
welke stukken Henric gekocht heeft tegen Thomas Henric Maes, afgestaan aan Peter Erijts Peter Engelen. 
Schepenen Jo. Catwijc en Willem Sappeels, de dag na Valentinus anno 36. 

360. 1437 februari 15 847.Sch.Otw.149, f. 44v-4 
Lambrecht Franck vanden Laer heeft in pacht gegeven aan Peter Erijts voors.  
 een hofstad tot een weide liggend in voornoemde plaats, tussen het erfgoed dat Peter voors. nu 

gekregen heeft van Henrick Back en tussen erfgenamen van Jan Scuyten, van de gemeine straat,  
voor een pacht van een mud rogge. Schepenen en datum als boven. 

361. 1437 februari 15 847.Sch.Otw.149, f. 44v-5 
Peter Eryts voors. heeft beloofd aan Lambrecht te zullen voldoen een pacht van een mud rogge uit 
voornoemde stukken land die hij vandaag van Henrick Back en diens schoonzoon Lambrecht heeft 
gekregen. Schepenen en datum als boven.  
Jan Eryts heeft vernadert. Schepenen Wil. Pistor en Wil. Sappeels, de laatste dag van april anno 37. 

362. 1437 februari 15 847.Sch.Otw.149, f. 44v-6 
Servaes Claus Weymers als man van Heylwich Henric Smeeds heeft verkocht aan Lambrecht Franck 
vanden Laer  
 een beemd van een lopenzaad, in Goirle in de Steenvoert, tussen Lambrecht koper voors. en Aert 

Henric Mychiels, en tussen Mychiel Jan Mychiels,  
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voor een cijns van anderhalve penning aan de hertog, te voldoen in Tilburg. Schepenen, datum als boven. 

363. 1437 februari 15 847.Sch.Otw.149, f. 44v-7 
Gherijt Henric Herman Leyten heeft  

 een huis en hof met toebehoren, waar zijn vader in bestorven is en welke zijn vader in erfpacht heeft 
gekregen van Hubrecht Willem Scheenkens,  

afgestaan aan Peter Gyelijs Coremans, zijn zwager. Schepenen en datum onleesbaar [zie volgende akte]. 

364. 1437 februari 15 847.Sch.Otw.149, f. 45r-1 
Gherijt Henric Herman Leyten heeft  
 een stuk land, een sleik lopenzaad groot, in Westilburg in den Poel, tussen erfgenamen Henric Hermans 

en tussen Meeus vanden Zande, van erfgenamen Henric Hermans voors. tot de Poelstraat,  
welk stuk Gherijt in erfpacht heeft gekregen van Laureyns Willem Hubrecht Scheenkens, afgestaan aan 
Peter voors. Schepenen en datum als boven, namelijk Jo. Catwijck en Wil. Sappeels de dag na Valentinus 
anno 36. 

365. 1437 februari 15 847.Sch.Otw.149, f. 45r-2 
Peter Erijt Peter Engelen voors. heeft beloofd aan Lambrecht Franck vanden Laer 33 gouden aartsguldens, 
voor de helft Invocavit en voor de andere helft op Bartholomeeus naastkomend. Schepenen en datum als 
boven. 

366. 1437 februari 16 847.Sch.Otw.149, f. 45r-3 
Henric Claus Smeeds heeft getuigd betreffende de geschillen, dat hij namens wijlen zijn vader en wijlen zijn 
moeder Ermgard heeft mogen zeggen, 
en hij heeft de zegsmannen en zijn broers schadeloos gesteld. Schepenen Gherijt Meyensvoert en Willem 
Luwe, zaterdag na Valentinus, namelijk 16 februari 

367. 1437 februari 17 847.Sch.Otw.149, f. 45r-4 
Kathelijn en Margriet, dochters wijlen Aert Poynenborch, Jan Jan Aert Poynenborch, Aert natuurlijk zoon 
heer Wouter van Beke, priester, als man van Aleid, dochter Aert Poynenborch en Jan Gherijt Colemans als 
man van Jennekens Jan Aert Poynenborch hebben al hun recht in alle erfgoederen in Haaren te Ghesel, 
welke Aert en Wouter, zonen Aert Poynenborch voors. bezitten, en waar hun ouders Aert en Alijt in 
bestorven zijn, afgestaan aan Aert en Wouter voors. Schepenen Heyn van Buedel en Willem Luwe, de 
zondag van Invocavit, namelijk 17 februari. 

368. 1437 februari 18 847.Sch.Otw.149, f. 45r-5 
Aert Roekeloes heeft beloofd aan Henrick van Buedel 35 aartsgulden, voor de ene helft op Jacobus en voor 
de andere helft op Remigius naastkomend. Schepenen Meyensvoert en Willem Sappeels, maandag na 
Invocavit, namelijk 18 februari. 

369. 1437 februari 24 847.Sch.Otw.149, f. 45r-6 
Jan Laurens Loenmans heeft beloofd Willem Wijtmans Willem Grieten soen twintig aartsgulden op Sint Jans 
geboorte naastkomend. Schepenen Willem Sappeel en Willem Luwe, de dag na Mathye 

370. 1437 februari 18 847.Sch.Otw.149, f. 45v-1 
Godevaert Jan Stevens Haerden als man van Elisabeth dochter Henric Vrancken en Yda Jacob van Weert 
heeft  
 de helft hen toebehorende in een huis en hof met gronden en toebehoren in Udenhout aan de Winkel, in 

het zuiden en het westen naasr de Gomelaarse straat en in het noorden naast Wouter Rode Huben van 
den Hovel, in het oosten aan Peter Kyndermans;  

 de helft in een goed, land en weide, in dezelfde plaats tussen Gherijt Vendijck in het noorden, tussen 
Wouter Rode Huben zoen in het zuiden, van Peter vander Kinderen in het oosten tot de Gomelaarstraat 
in het westen,  

welke erfenissen samen twaalf lopenzaad groot zijn, verpacht aan Gyelijs van Heyst, zijn zwager, voor een 
cijns van twee en een kwart oude groten aan de hertog, een pacht van 28 lopen rogge en voor een pacht 
van een mud rogge aan Godevaart te voldoen. De pacht van een mud rogge is af te kopen een jaar na de 
dood van yda, met 37 peters. Schepenen Meyensvort en Henric van Buedel, datum maandag na Invocavit, 
namelijk 18 februari. 
Mychiel Stevens Haerden ziet af van vernadering. Schepenen Meyensvoert en Pistor, datum als boven. 

371. 1437 februari 18 847.Sch.Otw.149, f. 45v-2 
Godevaert Jan Stevens Haerden als man van Elisabeth voors. heeft de helft in een pacht van vijf zester 
rogge, welke Aelbrecht Scheenkens, zoon Aelbrecht Wouter Aben tot behoef van Yda en Elisabeth, kinderen 
Henric Brock en Yda Jacob van Weert, had gekocht van Willem Hadewyghen, zoon Daneels vander Hautert 
uit  
 de helft van een hoeve genaamd de hoeve van Heyst, in Udenhout op de Wynckel, tussen Hessel 

Snabben en Yda van Ghemert, van de gemeint tot Hessel voornoemd;  
 uit de helft van een hoeve genaamd Dravers hoeve, in dezelfde plaats, tussen Rudolf van Oekel en 

tussen de gemeint, strekkend van en tot de gemeint, 
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overgedragen aan Jacob Hessel Jacobs tot behoef van zijn zoon Peter. Schepenen en datum als boven, 
namelijk Meyensvoert en Henrick de Buedel, maandag na Invocavit 

372. 1438 mei 3 ? 847.Sch.Otw.149, f. 45a-r-1 
[NOTA: op het volgende losse blad, bevattende een deel van het protocol van ca. maart-mei 1438, 
ontbreken veel data] 
Claus Robbrecht die Gheyster heeft  
 de helft in twee stukken beemd te Gestel, in tHelbroeck, het ene stuk tussen Heyn die Moelne[r] van 

Goerle en tussen Jan Stempel, van Heyn die Moelneer tot Nycoels beemd;  
 het andere stuk tussen Hessel Gobelens en tussen Willem van Cuyck, van de Nycoels beemd tot Willem 

Poynenborch,  
verkocht aan Jan Jan Stempels voors. Schepenen Henric van Ethen en Jo de Elst, datum als boven. 

373. 1438 mei 3 ? 847.Sch.Otw.149, f. 45a-r-2 
Peter Henric vanden Bloemendaal heeft de andere helft van voornoemde stukken verkocht aan voornoemde 
Jan Stempel. Aert Willem Vos Grietensoen heeft tegelijk afstand gedaan van al zijn recht in deze twee 
stukken. Schepenen Henric van Ethen en Jo de Elst, datum als boven. 

374. 1438 mei 3 ? 847.Sch.Otw.149, f. 45a-r-3 
Jan Engbrecht Vannijs als man van Janne Herman vanden Ham heeft  
 een helft in een beemd, waarvan Henrick van Ethen de andere heeft, in Heukelom bij de molen, tussen 

Wouter Thomas Hessels in het oosten en Juet vanden Woute en haar kinderen in het westen, van de 
gemeint van Haaren tot de Aa,  

overgegeven aan Henrick Gyelijs van Ethen, voor een cijns van een oude groot aan de hertog. Schepenen 
Jo. de Elst en Jo. Wijt jr. datum als boven. 

375. 1438 mei 3 ? 847.Sch.Otw.149, f. 45a-r-4 
Jan Henric Aelwijns en Jacob, natuurlijk zoon Jan Cortrosijns hebben  
 een stuk land in Westilburg in de Laersche akkers, tussen Jan Wouter Wijtten en Jan Jan Pyers, van de 

gemeint tot de kinderen van Jan Bellaerts genaamd die Hoeghebrake, 
welk stuk Jan en Jacob met een ander stuk in pacht hebben gekregen van Aert Aert Saelmonts en Wouter 
Willem Cantors, afgestaan aan Henric Henrick Boudens, voor een cijns zes penningen aan jonker Diderick, 
heer van Loon op Zand en een pacht van zeven lopen rogge. Jan de Bruyn, natuurlijk zoon Gherijt Brunen, 
vernadert. Schepenen Henrick van Ethen en Jo. de Elst, datum als boven. 

376. 1438 mei 3 ? 847.Sch.Otw.149, f. 45a-r-5 
Jan en Jacob voors. hebben  
 een stuk land in de Laersche akkers, tussen Gherijt die Bont zoon Gherijt Bastaerts en tussen Mychiel 

Jan Bellaerts, en aan Jan Wouter Wijten ,  
welk stuk Jan en Jacob in erfpacht hebben gekregen als boven, afgestaan aan Henric Henric Boudens 
voors., voor een cijns van drie penningen aan jonker Dirck en een pacht van vier lopen rogge. Schepenen en 
datum als boven. 

377. 1438 mei 03 847.Sch.Otw.149, f. 45a-v-1 
Goedelt Lonijs Kannaerts heeft  
 een huis en hof met toebehoren in Berkel, tussen Pauwels die Wolf, Maes Bloemaert en de erfgenamen 

van Wijtmans van Boirgoengien en tussen Aert die Wolf en Godert Snoecks, van Aert de Wolf en 
Pauwels zijn broer in het oosten tot de gemeint in het westen,  

en de helft van al haar havelijke goederen, verpacht aan Peter Henrick Willen, haar schoonzoon, als man 
van Elisabeth dochter van Guedelen en Hessel Gobelens, voor een pacht van 12 lopen rogge, en een 
lijfpacht van anderhalve mud rogge aan Guedelt. Schepenen Jo. de Elst en Jo. Wijt jr. op Invencio Crucis. 

378. 1438 mei 03 847.Sch.Otw.149, f. 45a-v-2 
Willem Willem Luwe heeft beloofd Ghijsbrecht Dirck Belen te betalen een lijfpacht van een half mud rogge uit  
 een huis en hof in de vrijheid van Oisterwijk, nabij de kerk van Oisterwijk, tussen het erf van de 

investiet in het zuiden en om de straat.  
Schepenen en datum als boven. 

379. 1438 maart 30 847.Sch.Otw.149, f. 45a-v-3 
Claus geheten Robkens, zoon Robbrecht Geysters, heeft beloofd Jan Ghijsbrechts 21 lopen rogge op Peter 
ad vincula over een jaar en tien lopen rogge op Lichtmis naastkomen. Schepenen Jo. de Elst en Jo Wijt jr, 
zondag van Judica anno 37. 

380. 1438 mei 03 847.Sch.Otw.149, f. 45a-v-4 
Henric Gyelijs van Ethen heeft  
 een vierde deel in een beemd genaamd dat Wulferbroeck, in Heukelom tussen Elisabeth Henrici en 

tussen Thijs Heyn Thijs, Lonijs van Meghen en Wouter Thomas Hessels, van Beertken Engbrecht Elyas 
en zijn mede erfgenamen waar een weg tussen gaat, en aan de Aa,  

welk vierde deel Henric tegen Peter Wouter Pygghen had gekocht, afgestaan aan Jan Engbrecht Vannijs. 



847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811 Regestenlijst inv. nr. 149 (1435-1438) 

52 

Schepenen Jo. de Elst en Jo. Wijt jr, op Invencio Crucis. 

381. 1435 december 28 847.Sch.Otw.149, f. 45b-r-1 
Bruysten van Andel heeft bewezen aan zijn zoon Bruysten een cijns van een oude groot, jaarlijk op 
Kerstavond te voldoen uit  
 een stuk land van Bruysten sr. in de Schijf in Oisterwijk, tussen Jan Gherijt Buckinck in het westen en de 

persoon van Oisterwijk in het oosten, van het voetpad achter het hof van Wijtman vanden Dael  
aan Willem Luwe, en hierna heeft Bruysten zijn zoon uitgegoed en uit zijn huis en brood gezet. Schepenen 
Jo. Jo. Wijt en Dirck van Gorchem, op Innocentium anno 35. 
 was folio 39a 

382. 1435 juni 28 847.Sch.Otw.149, f. 45c-r-1 
Henric Celen, Laurens Hayghen, Wouter Hayghen, Claus Wouter Toyt en Meeuw Sthevens vander 
Amervoert hebben getuigd dat zij aanwezig waren toen heer Gielis van Dusel, priester, bij het huis van 
Wouter Eghels kwam om Aleyt Eghels de laatste sacramenten te geven, en dat zij niet hebben gezien dat 
Gielis er geld voor kreeg, maar dat zij Gielis baden dat hij Aleyt vroeg of zij nog ergens geld verborgen had, 
zodat dat met haar dood niet verloren zou gaan. Nadat Gielis dit gevraagd had, zei hij hen dat hij hiervoor 
zou zorgen. Zoon Wouter verklaarde tevreden te zijn. 
Ook getuigen Jan Vendijck, Wouter Hayghen en Henric Celen dat Gielis hierna bij Wouter Eghel kwam voor 
de laatste sacramenten, en dat zij toen Gielis opnieuw baden om te vragen of er nog geld verborgen was. 
Toen dit beaamd werd, was de zoon Wouter weer tevreden. 
Als laatste getuigen alle lieden dat zij niet weten of Gielis enige schuld heeft op het geld van Wouter Eghels, 
of dat zij gezien hebben dat Gielis iets met dit geld heeft gedaan. Schepenen: allen behalve Catwijck, 
dinsdag namelijk de dag voor Peter en Pauwels, anno 35. Uitgewerkt op bevel van de schout. 
 was folio 25a 

383. 1437 februari 12 847.Sch.Otw.149, f. 45c-v-1 
Willem Moliaert, persoon van Oisterwijk,  Ghijb Loden, Jacob Sceyven de jonge, Laurens vanden Doveloe 
en Elisabeth Henrix hebben beloofd aan Henrick Jan van Buedel tot behoef van het godshuis van sint 
Geertrui in Leuven tien Brabantse dobbel twee weken voor Sint Jans geboorte naastkomend. Schepenen 
Willem Sappeels en Gherijt Meyensvoert, dinsdag na Agathe anno 36, namelijk 12 februari 

384. 1437 februari 24 847.Sch.Otw.149, f. 46r-1 
Aert Aert Ennekens heeft  
 een huis en hof met grond en toebehoren in de vrijheid van Oisterwijk, tussen het huis van Ghijsbrecht 

Dirck Belen in het westen en het huis van Henric die Kemmer in het oosten,  
welk Aert gekocht heeft van Diderick Back, natuurlijk zoon Gheerlic Wellens en Katelinen Back, en Dirck 
tegen Ghijsbrecht Korstiaen Ghijsbrechts had gekocht en Ghijsbrecht tegen Ghijsbrecht Dirck Belen, en 
Ghijsbrecht Belen had gekocht met getuigenis van schepenen na een gerecht door de heer van het land, 
verkocht aan Peter Laureyns Groys. Schepenen Gherijt Meyensvoert en Willem Pistor, op sint Matthias 
apostel anno 36. 

385. 1437 februari 24 847.Sch.Otw.149, f. 46r-2 
Peter voors. heeft beloofd te betalen Aert een pacht van twaalf lopen rogge die Willem Loeder de bontwerker 
voldoet uit het voors. huis met toebehoren. Schepenen, datum als boven. 

386. 1437 februari 19 847.Sch.Otw.149, f. 46r-3 
Henric Peter Nesen heeft alle goederen die van zijn vader afgekomen zijn door diens dood en van Katelijn 
zijn moeder, verpacht aan Herman Herman Wijten en zijn broer Aert voor een periode van twaalf jaar, voor 
een pacht van een mud rogge min het derde deel van een lopen rogge, en om een cijns van drie en een 
halve aartsgulden voor de laatste zes jaar te voldoen. Schepenen Meyensvoert en Wil. Pistor, dinsdag na 
Invocavit, namelijk 19 februari. 

387. 1437 februari 19 847.Sch.Otw.149, f. 46v-1 
Jan Peter Peymans als man van Aleid dochter Herman Wijten heeft  
 een stuk land genaamd die Molenakker, drieënhalf lopenzaad groot, in Westilburg aan de molen van 

Corvel, tussen Jan Haghaerts in het westen met de molenstraat ertussen en tussen Lambrecht Ghijb 
Meynaerts in het oosten, aan de gemeint in het zuiden en aan het molenhof in het noorden, 

verpacht aan Lambrecht Meynaerts voors. voor een cijns van een oude groot aan de H. Geest van Den 
Bosch, een pacht van elf lopen rogge. Schepenen Meyensvoert en Willem Pistor, dinsdag na Invocavit, 
ofwel 19 februari. 

388. 1437 februari 19 847.Sch.Otw.149, f. 46v-2 
Lambrecht, Leonaert en Adriaan, zonen wijlen Ghijsbrecht Meynaerts, ook voor hun zus Geertruid hebben  
 een weide met een schuur erop, hen in een deling toegekomen, tussen Ghijsbrecht Beertken van Corven 

en Jan Ommaten in het westen en tussen Elisabeth, weduwe Ghijb Meynaerts, hun moeder, in het 
oosten en zuiden, en aan de straat in het noorden,  

verpacht aan Jan Ghijb Meynaerts, hun broer, voor een pacht van een half mud rogge aan de verpachters. 



847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811 Regestenlijst inv. nr. 149 (1435-1438) 

53 

Schepenen en datum als boven. 

389. 1437 februari 19 847.Sch.Otw.149, f. 46v-3 
Willem Ghijsbrecht Meynaerts heeft  
 een stuk land met het huis erop in Westilburg in Corvel, tussen Peter Claus Guedelden in het oosten en 

de molenstraat in het westen, van de gemeint in het zuiden tot de molenhof in het noorden,  
welk Willem gekregen heeft van Wouter Claus Sculenborch, afgestaan aan Lambrecht zijn broer, voor een 
cijns van twee oude groten en een pacht van elf lopen. Schepenen en datum als boven. 

390. 1437 februari 20 847.Sch.Otw.149, f. 47r-1 
Pauwels Willem vanden Nuwenhuijs als man van Yda dochter Aert Berwouts heeft verkocht aan Aert Jan 
Bonen  
 een stuk land genaamd dat Scapstuc, in Belveren tussen Aert voors. en Gherijt Langmans en Margriet 

natuurlijk dochter heer Herman van Tegelen, van de erfgenamen van Henric Claus van Laerhoven in het 
oosten en aan … Priems en de straat.  

Schepenen Gherijt Meyensvoert en Willem Luwe, 20 februari. 

391. 1437 februari 20 847.Sch.Otw.149, f. 47r-2 
Ghijsbrecht, Jan en Aert, zonen wijlen Jan Bonen hebben verkocht aan Wouter Engbrecht vanden 
Hezeacker  
 twee stukken land in Belveren, de eerste tussen Gherijt Colemans en Zebrecht vander Ramen met zijn 

kinderen, in het noorden van Peter Venmans tot de gemeine plaatse in het zuiden;  
 en het tweede stuk in de Belverse akkers tussen Claus Sceyven met zijn kinderen, Peter en Jan vander 

Kynder en Jan van Haren en tussen Jan Poppen, in het noorden van de gemeine weg tot Zebrecht en 
zijn kinderen voors. in het zuiden,  

voor het derde deel van een cijns van vijf oude groten aan de erfgenamen van Bruystens. Schepenen en 
datum als boven. 
Wouter voors. belooft deze cijns te betalen zodat de verkopers schadeloos blijven. Schepenen en datum als 
boven. 
Jan Boen de jonge, zoon Jan Bonen heeft afgezien van vernadering. Schepenen en datum als boven. 

392. 1437 februari 20 847.Sch.Otw.149, f. 47r-3 
Ghijsbrecht, Jan en Aert, zonen wijlen Jan Bonen voors., Pauwels Willem vanden Nuwenhuis, Henric 
Ghijsbrecht Weyhaes als man van Marten en Jan Berwouts hebben  
 twee derde delen in een stuk heide, een bunder groot, afkomstig van Jan sBeren en dat deelt met de 

kinderen van der Meer en met Jacob van Laerhoven, gelegen voor Bautsvoet in de Winckel,  
welk stuk gekocht is uit de gemeint van Oisterwijk, verkocht aan Herman Jan vander Scueren. Met 
voorwaarde dat als deze twee derde delen ontwaard worden, dan zullen de verkopers de koper schadeloos 
stellen met zeven peters voor ieder derde deel.  
Henric Willem Vos vernadert. Schepenen en datum als boven 

393. 1437 februari 20 ? 847.Sch.Otw.149, f. 47r-4 
[Deze akte is doorgehaald en onvoltooid gelaten] Ghijsbrecht, Jan en Aert, zonen wijlen Jan Bonen voors. 
en Jan Henric Priem hebben  
 een bunder land dat hen van Peter Witlock is afgekomen … 

394. 1437 februari 20 847.Sch.Otw.149, f. 47r-5 
Jan Henric Priems, ook voor Peter Witlock, zijn schoonvader, heeft  
 een helft in een bunder heide, gelegen voor Bautvoirt in de Winckel, die deelt tegen de kinderen 

vander Meer en Jacob van Laerhoven  
en uit de gemeint van Oisterwijk is gekocht, verkocht aan Henric Willem Vos.  
Herman Jan vander Scueren vernadert. Schepenen en datum als boven. 

395. 1437 februari 20 847.Sch.Otw.149, f. 47v-1 
Ghijsbrecht, Jan en Aert, zonen wijlen Jan Bonen hebben  
 een halve bunder heide, die hun vader tegen Peter Witlock had verkregen, gelegen voor Bautsvoirt in 

de Winckel, dat deelt tegen de kinderen vander Meer en Jacob van Laerhoven,  
verkocht aan Henrick Willem Vos. Met voorwaarde dat als deze helft ooit ontnomen wordt, de verkopers de 
koper tien peters zullen betalen, ook voor de halve bunder die Henric tegen Jan Henric Priems en Peter 
Witlock heeft gekocht, als direct hierboven. Schepenen en datum als boven.  
Herman Jan vander Scueren vernadert. Schepenen en datum als boven. 

396. 1437 februari 20 847.Sch.Otw.149, f. 47v-2 
Herman Henric Herman Leyten heeft 32 aartsguldens, uit 42 aartsguldens die Henric Aert van Broechoven 
hem voldoet, te betalen op Lichtmis over een jaar met een half mud rogge, afgestaan aan Jan Jan 
Borchmans. Schepenen en datum als boven. 

397. 1437 februari 20 847.Sch.Otw.149, f. 47v-3 
Henric Peter Neesen heeft aan Herman en Aert, zonen Herman Wijten, een pacht van een half mud rogge 
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verkocht, waarvan vier lopen aan Herman ten tocht en zijn dochter Wouteren, verwekt bij Stijnen dochter van 
heer Wouter Bruustens, priester, ten erve, en vier lopen aan Aert, uit  
 het derde deel van een huis en hof met toebehoren en het erf erbij in Karrikoven, afkomstig van Peter 

Neesen en diens vrouw Kathelijn, tussen erfenamen Henric van Amerzooijen en Jacob Sceven en diens 
kinderen in het zuiden, en tussen de gemeine plaatse in het noorden, in het oosten aan Jan Jan Wijtmans 
en de erfgenamen van Herman Wijten, en in het westen aan Godert Godert Buckincx en Agnes Henric 
Neesen;  

 uit een deel in een stuk beemd in Helvoirt in het Noertbroec, tussen Jan van Haren en tussen Herman 
Henric Neesen.  

Schepenen Wil Pistor en Wil de Beke, woensdag na Invocavit, 20 februari. 

398. 1437 februari 20 847.Sch.Otw.149, f. 47v-4 
Henric Peter Neesen voors. heeft zijn derde deel in al het eikenhout en ander hout dat staat op de goederen 
waar zijn ouders in bestorven zijn, overgedragen aan Herman Wijten voors.  Schepenen en datum als 
boven. 

399. 1437 februari 20 847.Sch.Otw.149, f. 47v-5 
Henric voors. heeft getuigd dat Herman en Aert Wijten hem dertig aartsguldens betaald hebben van de 
pacht van een halve mud rogge, en acht aartsguldens van het hout, en 21 aartsguldens van de huur van de 
eerste zes jaar voor de goederen die zij tegen Henric gehuurd hebben voor twaalf jaar. Schepenen en datum 
als boven.   

400. 1439 oktober 24 847.Sch.Otw.149, f. 47a-r-1 
Kathelijn Peter Oeden heeft 22 lichtgulden, welke priester Peter van Crekelhoven haar al 20 jaar schuldich is 
uit een erfgoed, afgestaan aan haar natuurlijke zoon Jan bij Claus Henric Zomers. Schepenen Wil. Sappeels 
en Willem Lu, op sint Severinus anno 39 

401. 1439 s.d. 847.Sch.Otw.149, f. 47b-r-1 
Kladblaadje met probationes penne 

402. 1439 s.d. 847.Sch.Otw.149, f. 47c-r-1 
Ghijsbrecht Boenen en Peter Boenen en Aert Boenen hebben beloofd aan Wouter vanden Heesacker  
 twee stukken land,  
dat is gebeurd ongeveer 28 jaar geleden. 

403. 1437 februari 22 847.Sch.Otw.149, f. 48r-1 
Jan Franck Poppen heeft zijn tocht in  
 een stuk land, drieënhalf lopenzaad land, in Westilburg aan de Broekzijde in de Loevense akkers, 

tussen Willem van Wyflit in het westen, de erfgenamen van Peter Heymerics in het oosten en in het 
zuide, en in het noorden aan de erfgenamen van Jan van Dordrecht,  

afgestaan aan Gherijt Betthen als man van Elisabeth, Aert Poynenborch als man van Conegunde, Engbrecht 
Jan Borchmans als man van Zannen en Jan Herman sWevers als man van Luutgaert, dochters van Jan 
Poppen.  
Hierna hebben de voors. Gherijt, Aert, Engbrecht en Jan dit stuk land verkocht aan Jan Henric van Hukelom. 
Schepenen Gherijt van Meyensvoert en Willem Pistor, op Cathedra Petri. 

404. 1437 februari 22 847.Sch.Otw.149, f. 48r-2 
Herman Herman vanden Ham heeft verkocht aan Wouter van Ele, zoon wijlen Thomas Hessels, een pacht 
van vier lopen rogge uit  
 een huis en hof in Heukelom, tussen ergenamen Laurens Jan Laurens aan beide kanten, van de 

gemeine straat tot Margriet Thomas Hessels;  
 uit een stuk land, drie lopenzaad groot, gelegen aldaar, tussen erfgenamen Laurens Jan Laurens in het 

oosten, de gemeine straat in het westen, Mychiel sHaerden in het noorden en de gemeine plaatse in het 
zuiden.  

Schepenen Jo. Catwijck en Gherijt Meyensvoert, op Cathedra Petri. 

405. 1437 februari 22 847.Sch.Otw.149, f. 48r-3 
Jan Jan Jan Wijtmans als man van Aleijt, natuurlijk dochter Wouter van Meyensvoert, ook voor zijn zwager 
Wouter, natuurlijk zoon Wouter voors., heeft een pacht van een mud rogge, welke hij ook voor zijn vrouw en 
zwager heeft gekregen tegen Gherijt Wouter van Meyensvoert, en Gherijt gekocht had van Denijs vanden 
Noertacker, natuurlijk zoon wijlen Jan die Bye, uit een pacht van 15 zester rogge, die Denijs gekocht had van 
Jan natuurlijk zoon Wijtmans Jan vanden Eynde, uit  
 een goed gelegen in Enschot met alle toebehorten,  
overgedragen aan Denijs voors. ook tot behoef van zijn vrouw Heylwich, dochter Willem Witlock en tot 
behoef van Jan, zoon van Denijs en diens eerste vrouw Elisabeth Aert vander Hoeven en tot behoef van de 
kinderen die Denijs nog bij Heylwich mag krijgen, namelijk de helft van de pacht aan Jan, zoon uit het eerste 
huwelijk, en de andere helft aan de kinderen van Denijs en Heylwich. Schepenen Jo. Catwijck en Gherijt van 
Meyensvoert, op Petri Cathedra. 
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406. 1437 februari 24 847.Sch.Otw.149, f. 48r-4 
Thomas Wouter Jan Maes van Carrikoven heeft afstand gedaan van alle goederen waar zijn vader zijn tocht 
van heeft overgegeven en die de andere kinderen van Wouter hebben overgedragen aan Aert Willem 
vander Heyden, tot behoef van Henric Reyneer Bonten, Godevaert Aert Heymans en Thijs Aert sMeyers. 
Schepenen Wil. Pistor en Willem Luwe, op sint Matthias anno 36. 

407. 1437 februari 24 847.Sch.Otw.149, f. 48v-1 
Henric en Elisabeth, kinderen van wijlen Peter Neesen en Mathijs Aert sMeyers als man van Margriet, 
dochter Peter voors. hebben verkocht aan Herman Wijten en zijn broer Aert  
 een akker binnen een geloect te Karrikoven, tussen Jan Jan Wijtmans en tussen de erfgenamen van 

Peter Neesen, van de erfgenamen van Henric van Amerzoijen tot de straat,  
voor een pacht van vijftien lopen rogge op sint Thomas, zeven lopen aan het godshuis op de Bazeldonk, te 
leveren in Oisterwijk in het huis van Jan Jan Wijtmans en de andere acht lopen aan de erfgenamen van Jan 
Aert Emmen. 
Jan Henric Vendijck ziet af van vernadering. Schepenen Wil. Sappeel en Willem Luwe, op sint Matthias. 

408. 1437 februari 24 847.Sch.Otw.149, f. 48v-2 
Herman en Aert voors. hebben beloofd aan Jan Henric Vendijcs 39 peters en een mud rogge op Lichtmis 
over een jaar, op voorwaarde dat Jan dit bedrag in goederen zal beleggen met raad van Henric Peter 
Neesen, tot behoef van Henric Neesen zelf of diens erfgenamen. Schepenen, datum als boven. 

409. 1437 februari 24 847.Sch.Otw.149, f. 48v-3 
Henric Peter Neesen heeft al het recht dat hij heeft in  
 een huis, hof en toebehoren in Kerkhoven, tussen Herman en Aert Wijten en de erfgenamen van Henric 

van Amerzooijen, en tussen Angneesen Henric Neesen, van de straat tot …. Sceyven en zijn kinderen,  
overgegeven aan zijn zuster Elisabeth, dochter Peter Neesen, en aan Mathijs Aert sMeyers als man van 
Margriet Peter Neesen. Schepenen en datum als boven. 

410. 1437 februari 26 847.Sch.Otw.149, f. 48v-4 
Jan Engbrecht Vannijs als man van Janne, dochter Herman vanden Ham enerzijds en Herman Herman 
vanden Ham anderzijds hebben een erfdeling gehaald van goederen in Heukelom die hun door de dood 
van Herman senior zijn toegekomen. 
Herman van den Ham verkrijgt:  
 een stuk beemd, genaamt den Hovelaer, tussen Wouter Jan Vrients in het oosten en tussen Thijs Heyn 

Thijs, in het zuiden aan de gemeine Aa en in het noorden aan Peter Pyg;  
 het vierde deel in de Gansbeempt, waar Jan een ander vierde deel houdt, en de andere helft aan Jan 

Aert Hermans Noydens vander Hoeve toehoort.  
Jan verkrijgt  
 het andere vierde deel in de Gansbeempt,  
 een vierde deel in het Delsbroeck, waarvan Henric van Ethen een ander vierde deel van houdt, en 

Wouter Maes Hessels de andere helft heeft, in het westen aan de kinderen van Henric vanden Woude, 
en in het zuiden aan de gemeijn Aa, en in het noorden aan de gemeint van Haaren.  

Jan betaalt hieruit een cijns van een oude groot aan de hertog;  
 nog het vierde deel in het Wulferbroeck, dat deelt tegen Mychael die Haerde en Peter Pyggen.  
Schepenen Wil. de Beke en Wil Luwe, 26 februari. 

411. 1437 februari 26 847.Sch.Otw.149, f. 49r-1 
Herman Herman vanden Ham heeft verkocht aan Laureyns Willem vander Heyden  
 een stuk beemd genaad die Hoveleer, in Heukelom, tussen Wouter Jan Vrients in het oosten en tussen 

Thijs Heyn Thijs in het westen, van de gemeijne Aa in het zuiden tot Peter Pyggen in het noorden,  
welk stuk Herman in deel is gevallen in een deling met Jan Engbrecht Vannys als boven. Als Lonijs van 
Meghen en Wouter Maes Hessels het recht van overweg verkrijgen, zal de verkoper de koper niet 
vergoeden. 
Jan Aert Herman Noudens ziet af van vernadering. Schepenen Willem van Beke en Willem Luwe, dinsdag 
na Matthias, namelijk 26 februari. 

412. 1437 februari 26 847.Sch.Otw.149, f. 49r-2 
Herman Herman vanden Ham en Jan Engbrecht Vannys als man van Janne Herman van den Ham hebben 
verkocht aan Jan Aerrt Herman Noydens vander Hoeven  
 de helft van een beemd genaamd die Gansbeemt, waarvan Jan koper de andere helft heeft, in 

Heukelom, de gehele beemd tussen de gemeynt van Heukelom in het zuiden en de gemeijne Aa in het 
noorden, in het westen aan Wouter Thomas Hesses en in het oosten aan Zibben vander Hoeven,  

voor een cijns aan de gezellen van de kerk van Oisterwijk. Schepenen en datum als boven. 

413. 1437 februari 26 847.Sch.Otw.149, f. 49r-3 
Jan Aert Hermans heeft beloofd aan Jan Engrbecht Vannijs 22½ aartsgulden en 5½ lopen rogge op Lichtmis 
eerstkomend. Schepenen en datum als boven. 
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414. 1437 februari 08 847.Sch.Otw.149, f. 49r-4 
Heer Ghijsbrecht van Ele, kannunnik te Tongeren en rector van het altaar van sint Katherina in de kerk van 
Oisterwijk heeft in een erfwisseling, gemachtigd door brieven van de bisschop van Luik, opgegeven aan 
meester Jan van Tyghelt de volgende erfenissen in Haaren:  
 een stuk land naast meester Jan voors. in het oosten en Heyn Rutthen in het westen, 24 roeden groot;  
 Een stuk van 14½ roede groot, aan Jacob Stynen in het westen en rondom aan meester Jan voors. Een 

stuk land een lopenzaad groot min een halve roede, in het oosten aan meester Jan voors. en in het 
westen aan de kinderen van Peter Poynenborch;  

 een stuk land tussen de kinderen van Peter voors. in het oosten en Jan Poynenborch in het westen, een 
lopenzaad en 18 roeden groot;  

 twee stukken land in het geloect dat meester Jan voors. toehoort naast het huis van meester Jan in het 
noorden, een half lopenzaad groot. 

Meester Jan voors. heeft overgedragen aan heer Ghijsbrecht  
 een stuk land genaamd de Dorenacker, vierenhalf lopenzaad en zeven roeden, in het oosten in de akkers 

tussen Haaren en Oisterwijk tussen Willem Becker junior in het oosten en Jan van der Amervoert in het 
westen, in het zuiden aan de kinderen van Peter Poynenborch en in het noorden aan een waterlaat. 

Schepenen Henric van Buedel en Willem Luwe, vrijdag voor Valentijn anno 36. 

415. 1437 februari 25 847.Sch.Otw.149, f. 49v-1 
Heer Ghijsbrecht heeft Jan Jan Wijtmans en Aert van Laerhoven gemachtigd alle renten, pachten en 
schulden die men hem schuldig is, te manen tot zijn herroeping. Schepenen Jo. Catwijck en Willem van 
Beke, de dag na Matthie. 

416. 1437 februari 26 847.Sch.Otw.149, f. 49v-2 
Wijtman Willem Heynen heeft beloofd aan Willem Luwe 21 aartsgulden op Remigius naastkomend. 
Schepenen Wil. Sappeels en Willem van Beke, dinsdag na Matthie. 

417. 1437 februari 26 847.Sch.Otw.149, f. 49v-3 
Gherijt Jan sMoelners heeft beloofd aan Willem Loeder de bontwerker 8 aartsgulden op Jacobus 
naastkomend en 8 aartsguldens op Kerst naastkomend, en 8 aartsguldens op Jacobus over een jaar. 
Schepenen Willem van Beke en Wil. Sappeels, dinsdag na Matthie. 

418. 1437 februari 27 847.Sch.Otw.149, f. 49v-4 
Erijt Jan sWevers heeft  
 een stuk land een half lopenzaad groot, gelegen in Westilburg bij dat Steenveken, in het oosten tussen 

erfgenamen Joerden Aerts vanden Bosch en tussen Gherijt Godert Rosen in het westen, van de 
heerstraat tot Willem van Wyflit, 

verpacht aan Heylwich Gherijt Ymmen, voor een pacht van twee lopen. Heylwich belooft de pacht te betalen 
en heeft bovendien een huis als tweede onderpand aangesteld. Schepenen Gherijt Meyensvoert en Willem 
Luwe, woensdag na Mathie, namelijk de voorlaatste dag van februari. 
[hierna tussengeschreven: Willem Peter vanden Gheyn en Jan Jan Obrechts. Beeck et Dirck Nellen, dinsdag 
na Letare, 5 maart anno 48] 

419. 1437 februari 27 847.Sch.Otw.149, f. 49v-5 
Aert Jan Aert Langerbeens heeft een zesde deel dat hem toekomt in alle erfenissen in Berkel en 
Udenhout, die zijn vader Jan tegen zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk heeft gedeeld, en waar Jan zijn 
tochtrecht nog voer heeft, verkocht aan Goeswijn Beertram van Ghilse, zijn zwager. Schepenen Wil. Pistor 
junior en Willem Luwe, datum als boven. 

420. 1437 februari 27 847.Sch.Otw.149, f. 49v-6 
Goeswijn voors. heeft beloofd aan Aert 55 gouden peters over een jaar op Lichtmis te voldoen. Schepenen 
en datum als boven. 

421. 1437 maart 10 847.Sch.Otw.149, f. 49v-7 
Peter Jacob Hessels als man van Elisabeth, dochter Jan Aert Langerbeens, heeft  
 het zesde deel dat hem toekomt in een beemd op het Gomelaar;  
 in zijn zesde deel van een heideveld  van vier lopenzaad, in de Zeshoeven;  
 een zesde deel van een akker, twaalf lopenzaad, welke hele akker Jan Aert Langerbeens had gekregen 

van Godert vander Schueren te Berkel in de akkers;  
 het zesde deel van de helft in een huis en hof te Berkel,  
welke goederen Jan tegen zijn kinderen heeft gedeeld en zijn tocht van heeft afgestaan, verkocht aan 
Goeswijn Beertram van Ghilse voors., voor een cijns van een half pond aan de rector van het altaar van sint 
Geertrui [de rest akte staat verticaal in de marge in twee delen] Goessen loper voors. heeft van zijn kant 
beloofd de lasten te voldoen zodat Peter verkoper schadeloos zal blijven. Schepenen Jo. Catwijck en H. van 
Buedel, op Letare, namelijk 10 maart. 

422. 1437 maart 04 847.Sch.Otw.149, f. 50r-1 
Wouter Back zoon wijlen Gherijt Neven heeft  
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 een akkerland in Enschot aan dat Weertsen, tussen Peter Pyggen en Willem de Becker junior in het 
westen, en om het erfgoed van Wouter vanden Wyel en de straat;  

 een stuk land en weide in Enschot in dat Molenlaer, tussen Claus Ghiben van Aerle in het noorden en 
Wouter Back voors. in het oosten, met een gracht in het oosten tegen de weide voors. en in het zuiden 
naast Henrick van Ethen en Willem van Langlaer, in het westen aan de straat,  

verpacht aan Jan Peter vanden Loe, voor een pacht van een halve mud rogge aan Gheijt die Zadeleer in 's-
Hertogenbosch en een pacht van een mud rogge aan Aert Peter sMoelneers, en voor een pacht van twaalf 
lopen rogge aan de H. Geest van Oisterwijk, en voor een pacht van 11 zester rogge aan de proost van Sint 
Geertrui te Leuven, te leveren in Oisterwijk op de spijker, en voor een pacht van zeven lopen rogge aan 
Wouter vanden Wyel te Enschot, en voor de helft van een cijns van twee oude groten. Op voorwaarde dat 
Jan de gracht tussen zijn goed en dat van Peter Pyggen al onderhouden. Schepenen Gherijt Meyensvoert 
en Willem van Beke, maandag na Oculi, namelijk 4 maart anno 36. 

423. 1437 maart 04 847.Sch.Otw.149, f. 50r-2 
[i.m.: niet van kracht] 
Jan Peter vanden Loe heeft beloofd aan Wouter Back 48 peters en 3/4e deel van een peter op Lichtmis over 
een jaar, en nog 50 peters en 20 lopen rogge over twee jaar op Lichtmis. Schepenen, datum als boven. 

424. 1437 maart 05 847.Sch.Otw.149, f. 50r-3 
Henric, Wouter, Jan en Godscouwe, kinderen van Ghijsbrecht van Ghierl, Godevaert Herman Wijten als man 
van Mechteld en Willem Claus Celen als man van Katherina, dochters van Ghijsbrecht van Ghierl, hebben 
beloofd aan Ghijsbrecht voors. hun vader en Aleyd hun moeder een lijfpacht van zes mud rogge, ieder van 
hen een mud te betalen, uit  
 de goederen die Ghijsbrecht aan de belovers heeft overgegeven, gelegen in Westilburg, namelijk uit de 

antacker, aan Wouter en Willem toekomend, tussen Gherijt Wouter Bacs en Heyn Peymans in het 
westen, in het oosten en zuiden aan Gherijt Wouter Bacs en in het noorden aan de gemeint;  

 uit een heidehoeve genaamd inden Calfstert over Lievegoer, toekomend aan Wouter en Willem;  
 uit een akker genaamd de Nuwe Gaershof, vijfenhalf lopenzaad en achtenhalve roede groot, in Korvel, 

tussen en van Gherijt Wouter Bacs en tussen Jan van Ghierle en Godscouwe zijn zuster voors.; en tot 
Godert Herman Wijten;  

 uit een stuk land genaamd de Oude Gaershof, toekomend aan Godert, in Korvel tussen Gherijt Wouter 
Bacs en tussen Jan en Godscouwen, van Godert voors. tot Henric van Ghierl;  

 uit het derde deel van een beemd, een bunder groot, in Dalem, toekomend aan Godevert en Henric; [f. 
50v]  

 uit een akker een mud groot, in Korvel, tussen Deenken Vels en Willem Veke en tussen Gherijt Wouter 
Bacs voors. en Henric van Ghierle en Godert Herman Wijten, van de gemeint tot Gherijt Wouter Bacs;  

 uit een stuk broek een halve bunder groot, toekomend aan dezelfde Jan en Godscouwen, in Haeghaerts 
beempt.  

Met voorwaarde dat als een van de zes hun deel niet zou betalen, Ghijsbrecht dan diens deel van de 
goederen mag terugnemen. Bovendien krijgen Ghijsbrecht en Aleid  
 een stede met toebehoren in Westilburg aan de Bercdijck, die Ghijsbrecht geërfd heeft van Kathelijn zijn 

zuster, weduwe Wouter Claus Sculenborchs,  
 en een broek van een half bunder in Westilburg genaamd Hubrechts beempt, in het broek van 

Lyevengoer.  
Schepenen Gherijt van Meyensvoert en Willem van Beke, dinsdag na Oculi, namelijk vijf maart. 

425. 1437 maart 05 847.Sch.Otw.149, f. 50v-1 
Jan en Godscouwe, kinderen van Ghijsbrecht van Ghierl, hebben  
 de helft in een huis en toebehoren, waarvan Claus Celen hun zwager de andere helft houdt, en welke 

helft hun vader hen in huwelijkse voorwaarden heeft gegeven, gelegen in Westilburg aan de Bercijck in 
de heertgouw van Korvvel, tussen Gherijt Wouter Bacs in het noorden en tussen de andere hel 

 ft in het zuiden,  
verpacht aan hun broer Wouter, voor een pacht van een mud rogge. Wouter belooft de pacht te voldoen en 
heeft ter meerdere zekerheid als onderpand gevestigd  
 de helft in een stuk land genaamd de Zantacker, in Westilburg aan de Bercdijc, in het zuiden tussen 

Gherijt Wouter Bac en tussen de andere helft in het noorden, van Gherijt Wouter Bacs tot de gemeint,  
 en de helft in een heidehoeve genaamd inden Calfstert.  
Henric, Godert Herman Wijten en Willem Claus Celen voors. hebben afstand gedaan van deze helft van het 
huis tot behoef van Wouter. Schepenen en datum als boven. 

426. 1437 maart 05 847.Sch.Otw.149, f. 51r-1 
Godevaert Herman Wijten heeft beloofd aan Jan Ghijsbrecht van Ghierl en zijn zuster Godscouwe een pacht 
van vierenhalf lopen rogge jaarlijks uit het gedeelte van Godevaart in de goederen die zijn schoonvader 
heeft uitgegeven. Schepenen en datum als boven. 

427. 1437 maart 05 847.Sch.Otw.149, f. 51r-2 
Godevaert Herman Wijten heeft beloofd aan Wouter Ghijsbrecht van Ghierl en Willem Claus Ceelen een 
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pacht van zeven lopen rogge jaarlijks uit het gedeelte van Godevaart in de goederen die zijn schoonvader 
heeft uitgegeven. Schepenen en datum als boven. 

428. 1437 maart 09 847.Sch.Otw.149, f. 51r-3 
Aelbrecht Jan Lupprechts heeft Jacob Claus Sceyven beloofd 20 aartsguldens op Lichtmis naastkomend. 
Schepenen Willem Sappeels en Willem Luwe, zaterdag na Oculi, namlijk 9 maart. 

429. 1437 maart 09 847.Sch.Otw.149, f. 51r-4 
Jacob Sceyven voors. heeft getuigd dat hij aan Aelbrecht Lupprechs voors. heeft verhuurd  
 een weide genaamd Neesken Gyelijs hof, gelegen in de vrijheid van Oisterwijk bij de molen ter 

Nedervonder,  
voor een periode van vier jaar vanaf Lichtmis naastkomend, voor een betaling van 21 zester rogge jaarlijks. 
Aelbrecht mag geen wilgen snoeien behalve welke in het geloect staan. Mocht Jacob overlijden en zijn 
kinderen de weide terugwillen, dan zal Aelbrecht voor ieder jaar 21 zester terugkrijgen. Schepenen en datum 
als boven. 

430. 1437 maart 09 847.Sch.Otw.149, f. 51r-5 
Wouter Anchems heeft verkocht aan Andries Everaerts van Goerle  
 een stuk land in Goerle aan het Comans meer, tussen Jan Melijs Scoenmekers in het oosten en Aert 

Aert Wolfs in het westen, van Dirck Everdey in het noorden en Jan vanden Kerchove in het zuiden.  
Schepenen Willem Sappeels en Willem Luwe, zaterdag na Oculi, namelijk 9 maart. 

431. 1437 maart 09 847.Sch.Otw.149, f. 51r-6 
Goeswijn Henric van Buerden heeft zijn tocht in alle goederen die Goeswijn en wijlen zijn vrouw Kathelijn 
hebben bezeten en waar zij in gestorven is, in Westilburg en Oisterwijk gelegen, overgedragen aan 
Matheeus Goderts soen van der Kijnderen als man van Heylwich, Steven Tyel Hovelmans als man van 
Adriana en Jan Henric Hermans als man van Mechteld, dochters van Goeswijn en Kathelijn. Schepenen Wil. 
Pistor en Willem van Beke, zaterdag na Oculi, ofwel 9 maart. 

432. 1437 maart 09 847.Sch.Otw.149, f. 51r-7 
Matheeus, Steven en Jan hebben beloofd aan Goeswijn een lijfpacht van drie mud rogge uit al hun 
goederen, [f. 51v] 12 lakens van vlas, drie koppen boter en drie vierdeel eieren, en Goeswijn jaarlijks vijf 
mud rogge , en een kamer in het huis waar hij nu woont, een stoel bij de haard etc. Schepenen en datum als 
boven. 

433. 1437 maart 10 847.Sch.Otw.149, f. 51v-1 
Peter Jacob Hessels als man van Elisabeth dochter Jan Aert Langerbeens heeft een zesde deel in  
 een beemd genaamd die Hesseldonck, gelegen in Udenhout aan de Legrijt,  
welke beemd Jan Aert Langerbeens had gekocht van Godevaart vander Scueren, verkocht aan Aert, Jan en 
Marie, kinderen van wijlen Jan Aert Langerbeens voors. en Goeswijn Beertram van Ghilse en Wouter Jan 
Vriesen. Schepenen Jo. Catwijck en Henric van Buedel, op Letare, ofwel 10 maart. 

434. 1437 maart 10 847.Sch.Otw.149, f. 51v-2 
Goeswijn Beertram van Ghilse voors. heeft beloofd aan Peter Jacob Hessel Jacobs voors. dertig peters op 
Remigius naastkomend. Schepenen en datum als boven. 

435. 1437 maart 10 847.Sch.Otw.149, f. 51v-3 
Peter Jacob Hessels voors. heeft beloofd aan Goeswijn voors. dat Peter aan Jan Aert Langerbeens een 
lijftocht zal betalen van een mud rogge en drie el linnen lakens, zodat Goeswijn schadeloos zal zijn. 
Schepenen en datum als boven. 

436. 1437 maart 10 847.Sch.Otw.149, f. 51v-4 
Herman Herman vanden Ham heeft  
 een huis met toebehoren en gronden, gelegen te Heukelom, tussen erfgenamen Laurens Jan Laurens 

aan beide kanten, in het zuiden aan de gemeint van Haaren en in het noorden aan Griet Maes Hessels;  
 een stuk genaamd die Braeck, drieënhalf lopen, aldaar gelegen niet ver van het huis, tussen de 

erfgenamen van Laurens voors., in het oosten en noorden, in het westen en zuiden aan de gemeint van 
Haaren,  

en al het recht dat Herman heeft in de fruitbomen op het erf van Peter Pyggen in die Braeck, verpacht aan 
Henrick, Jan en Aleid, kinderen wijlen Jan die Laet, voor een pacht van negen lopen in een vierdevat aan de 
erfgenamen van Claus Maerten, een pacht van vier lopen rogge aan Weyndelmoet, dochter Jan die Laet, 
een pacht van vier lopen rogge aan Wouter Thomas Hessels, een pacht van een zester rogge aan een man 
in Sint Truiden, een pacht van tweeënhalf lopen rogge aan de H. Geest van Oisterwijk, het vierde deel van 
een cijns van anderhalve pond aan het altaar van Sint Geertrui in de kerk van Oisterwijk, het achtste deel in 
een cijns van een pond aan Laurens vander Heyden, een cijns van anderhalve pond van de gemeint van 
Tilburg, en om een pacht van vier lopen rogge aan Herman te betalen voor het huren, vanaf Lichtmis over 
twee jaar. 
Wouter Thomas Hessels ziet af van vernadering. Schepenen Jo. Catwijck en Willem Luwe, datum als boven.  
4 
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437. 1437 maart 10 847.Sch.Otw.149, f. 52r-2 
Goeswijn Beertram van Ghilse als man van Heylwich, dochter Jan Aert Langerbeens heeft verkocht aan 
Henrick Jan van Buedel een pacht van een mud rogge op Lichtmis, uit  
 de helft van een akker genaamd den Berkelsche acker, in de akkers te Berkel achter de woning van 

Henric Conincs, tussen de kinderen van Wouter vanden Pasch in het oosten, een gemeine weg genaamd 
de Hoolstraat in het westen, die van de kapel van Berkel door het hek naast de woning van Henric 
Conincs gaat, in het zuiden aan Laurens Scoemekers en Godert Hessels, en in het noorden aan Laurens 
Scoemekers en Godert Hessels en in het noorden aan Laurens Scoemeker en Henric de Coninc voors.;  

 uit de helft van een huis en hof met toebehoren te Berkel, deze helft zes lopen groot, in het oosten naast 
de erfgenamen van Jan Daneels en Henric vander Voert, om de gemeine straat,  

van welke erfenissen Jan Langerbeens het tochtrecht heeft overgegeven aan zijn kinderen. 
Henric Jan van Ghilse heeft afgezien van vernadering. Schepenen Gherijt van Meyensvoert en Willem de 
Becker, datum als boven. 

438. 1437 maart 12 847.Sch.Otw.149, f. 52r-3 
Engbrecht Jan Borchmans als man van Zanne, dochter Jan Franck Poppen heeft verkocht aan Gherijt 
Willem van Haren  
 een stuk beemd genaamd Brantsbeempt, gelegen in Belver, tussen Gherijt koper voors. en tussen de 

kinderen van Jan vander Teynden, van de Aa tot aan de gemeint genaamd Daspelaar.  
Schepenen Willem Pistor junior en Willem de Beke, dinsdag na Letare, ofwel 12 maart. 

439. 1437 maart 12 847.Sch.Otw.149, f. 52r-4 
Gherijt van Haren voors. en Jan zijn zoon hebben beloofd aan Engbrecht verkoper voors. 29 aartsguldens 
op Remigius naastkomend, met voorwaarde dat als Gherijt en Jan niet op tijd hebben betaald, Engbrecht het 
stuk beemd mag terugnemen. Schepenen en datum als boven. 

440. 1437 maart 12 847.Sch.Otw.149, f. 52v-1 
Elisabeth, ook voor haar broers Laurens en Henric, nog minderjarig, kinderen van wijlen Henric Toyt bij 
Kathelijn Jan Gyelijs hebben  
 een zesde deel in een heide, een bunder groot, gelegen aan de Winkel bij Bautsvoirt,  
welk van Jan Gyelijs was geweest uit vijf bunder land naast het Broeck aldaar, welke vijf bunder uit de 
gemeint van Oisterwijk zijn gekocht, verkocht aan Aert Aert van Laerhoven, met voorwaarde dat als dit deel 
ooit vernadert wordt of de minderjarige Laurens en Henric er later geen afstand van willen doen, dan zal Aert 
vierenhalve peters terugkrijgen. Schepenen en datum als boven. 

441. 1437 maart 12 847.Sch.Otw.149, f. 52v-2 
Symon Lambrecht vander Rijt heeft verkocht aan Dirck Tyel die Vet, zoon wijlen Jan die Vet, een pacht van 
een half mud rogge uit  
 een stuk land  met de gebouwen erop, vijf lopenzaad groot, in Udenhout aan de Cruysstraat, tussen de 

gemeine plaatse en tussen Wouter Priems, van de erfgenamen van Yda Moerkens tot aan Wouter 
Pryems voors.  

Schepenen Gherijt van Meyensvoert en Willem Luwe, datum als boven, namelijk dinsdag na Letare, namelijk 
12 maart anno 36. 

442. 1437 maart 16 847.Sch.Otw.149, f. 52v-3 
Zegher Jan Zeghers heeft  
 een twaalfde deel in goederen, zestien en een halve bunder, waar zijn vader in gestorven is, te 

Westilburg aan de Heydside, tussen de heren van Tongerlo in het oosten en tussen Metten Gherijt 
Peters en Ghijben Peter Ghijbkens in het westen, in het noorden aan Jan Monix en Gherijt Wijten de 
oude, en in het zuiden aan de gemeint;  

een twaalfde deel in de erfpachten en goederen die van zijn vader afkomstig zijn, verkocht aan Peter zijn 
broer, zoon Jan Zeghers. 
Claus Jan Laureyns ziet af van vernadering. Schepenen Jo. Catwijck en Willem Luwe, zaterdag namelijk de 
dag voor Geertrui. 

443. 1437 maart 16 847.Sch.Otw.149, f. 52v-4 
Peter Jan Zeghers heeft zijn broer Zegher 32 aartsguldens en drie cromstaart beloofd op Lichtmis 
naastkomend. Schepenen en datum als boven 

444. 1437 maart 18 847.Sch.Otw.149, f. 53r-1 
Jan Alout sMeyermans heeft  
 een stuk land, twee lopenzaad groot, in Westilburg, te Oerle, bij Henric van Broechoven, tussen Meeus 

Art Meeus en tussen Ghijben Peter vanden Gheyn, van de H. Geest van 's-Hertogenbosch tot de 
gemeine straat,  

welk stuk Jan tegen Jan Jan Blyeck en diens natuurlijke zoon Jan heeft gekocht, verkocht aan Anthonijs 
Thomas Wautgherts. Schepenen Jo. Catwijck en Willem Luwe, datum 18 maart, maandag na Judica anno 
36. 
Jan Jan Leenmans ziet af van vernadering. Schepenen en datum als boven. 



847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811 Regestenlijst inv. nr. 149 (1435-1438) 

60 

445. 1437 maart 19 847.Sch.Otw.149, f. 53r-2 
Willem Wijtman Willem Grietensoen heeft  
 een stuk land in Udenhout, in de Kudel, naast Aert Houtappels en naast Laureyns Henric Toyt Vannys, 

van Aert Houtappels in het oosten tot Aert vanden Brekel in het westen, 
 welk stuk Wijtman aan zijn zoon Willem in huwelijkse voorwaarden heeft opgedragen, overgegeven aan 
Henrick Jan van Buedel. 
Jan Aert Langerbeens ziet af van vernadering. Schepenen Willem Pistor en Willem van Beke, dinsdag na 
Judica, namelijk 19 maart. 

446. 1437 maart 19 847.Sch.Otw.149, f. 53r-3 
Henric Jan van Buedel voors. heeft beloofd aan Willem Wijtmans 45½ peters op Bamis naastkomend, te 
betalen in Korvel. Schepenen en datum als boven. 

447. 1437 maart 18 847.Sch.Otw.149, f. 53r-4 
Jan Godert Rosen heeft beloofd aan Wouter Jan van Buedel 6 aartsguldens op Sint Jans geboorte 
naastkomend. Schepenen Willem van Beke en Henric van Buedel, 18 maart. 

448. 1437 maart 22 847.Sch.Otw.149, f. 53r-5 
Heer Willem Brock, priester, zoon wijlen Wouter Brocken, en Henric Jan van Buedel zijn neef, hebben 
beloofd te voldoen aan Jan Brock, natuurlijk zoon van heer Willem voors. een pacht van zes mud rogge op 
Lichtmis uit  
 een zekere beemd, anderhalve bunder groot, in Oisterwijk in die Dyese, genaamd Lodewijchs beempt, 

tussen de altarist van sint Katherina in de kerk van Oisterwijk in het oosten en tussen Henrick van Buedel 
voors. in het westen van de Hoel Aa in het noorden tot heidehoeve van de persoon en de gemeint in het 
zuiden. 

Jan Brock heeft beloofd heer Willem en Henrick van Buedel voors. dat Jan een pacht van drie mud rogge uit 
deze zes mud niet eerder zal manen dan na de dood van heer Willem. Schepenenen Willem Sappeel en 
Willem Luwe, vrijdag na Judica, naelijk 22 maart. 

449. 1437 maart 20 847.Sch.Otw.149, f. los na 53-1r 
Aert Willen heeft verkocht aan Gherijt Boc een pacht van vier lopen rogge, op Lichtmis, uit  
 een gaarshof op de Rijt, tussen de waterlaat in het zuiden, aan Aart Andries in het noorden en oosten en 

aan Aart Willen in het westen.  
Schepenen Gherijt van Meyenscvoert en Henric van Buedel, woensdag voor palmen anno 36. 

450. 1437 maart 22 847.Sch.Otw.149, f. 53v-1 
Marten Peter vanden Dijck heeft  
 een huijs en hof met toebehoren, gelegen in de vrijheid van Oisterwijk, tussen Margriet Putkupe en 

tussen Gherijt Bock, van de straat tot Margriet Putkupe voors.,  
welk huis Marten gekocht heeft van Henrick Jan Wijtmans, verkocht aan Jan Jan Symons. Schepenen 
Gherijt van Meyensvoert en Willem van Beke, datum 22 maart, vrijdag na Judica anno 36. 

451. 1437 maart 22 847.Sch.Otw.149, f. 53v-2 
Henric Jan Wijtmans ziet af van vernadering. Schepenen en datum als boven. 

452. 1437 maart 22 847.Sch.Otw.149, f. 53v-3 
Jan Jan Symons heeft beloofd aan Marten voors. 54 aartsguldens met veertien lopen rogge op Pasen 
naastkomend over een jaar. Schepenen en datum als boven. 

453. 1437 maart 23 847.Sch.Otw.149, f. 53v-4 
Jan Henric Hermans heeft verkocht aan Jan Jan Borchmans een pacht van een half mud rogge Tilburgse 
maat, uit  
 een stuk land, zes lopenzaad groot, geheten dat Veyelant, in Westilburg in die Hoven en die Hasselt, 

tussen Gherijt die Bont in het zuiden, tussen Matheeus Goyaerts in het noorden, van de gemeine straat 
tot het erf van de verkoper.  

Met voorwaarde dat de verkoper binnen een jaar een huis van drie gebinten zal bouwen en dat huis als 
onderpand zal toevoegen. Schepenen Gherijt van Meyensvoert en Henric van Buedel, 23 maart, zaterdag 
na Judica anno 36. 

454. 1437 maart 04 847.Sch.Otw.149, f. 53v-5 
Heer Ghoyart die Cuper, priester, zoon wijlen Willem de Cuper heeft een pacht van 25 schellingen die 
Erarden van Kuyck, Jan Wouter Belen betalen, uit  
 een huis met toebehoren gelegen tot Oisterwijk tussen Wouter Belen en tussen Dideric Steven,  
welk stuk Eraert van Cuyck voors. van Jan Belen voor de cijns die men de persoon van Oisterwijk betaalt en 
voor de vijfentwintig schellingen, verkocht aan Cristina van Kuyck, dochter Eraert van Kuyck. Schepenen 
Henric van Buedel en Willem van Beke, vier maart anno 36. 

455. 1437 maart 24 847.Sch.Otw.149, f. 54r-1 
Claus, Laurens en Jacob, zonen wijlen Jacob Claus Sceyven hebben verkocht aan hun oom Aert vander 



847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811 Regestenlijst inv. nr. 149 (1435-1438) 

61 

Heyden, zoon wijlen Willem vander Heyden, een pacht van drie mud rogge uit  
 een stuk land en weide, gelegen bij de Nedervonder, tussen Aert vander Heyden voors in het noorden 

en tussen de kinderen van Jan Maessen en Willem van Brakel in het oosten, tussen Wouter Pluymen in 
het zuiden en aan Jan Ghijben en de erfgenamen van Jan Brabants in het westen;  

 uit een beemd gelegen aan de Koestraat aan de Crommenwyel, tussen Coel Feytmans in het oosten en 
tussen Gherijt van Berck in het westen, van de koestraat.  

Op voorwaarde dat Aert de verkopers de brieven terug zal geven wanneer zij een pacht van drie mud rogge 
op een ander onderpand aan hem hebben overgedragen. 
Laureyns Willem vander Heyden ziet af van vernadering. Schepenen Gherijt van Meyensvoert en Willem van 
Beke, op Palmzondag, 24 maart. 

456. 1437 maart 24 847.Sch.Otw.149, f. 54r-2 
Claus Jacob Sceyven heeft beloofd aan Laurens en Jacob, zijn broers, dat Claus de pacht van drie mud 
rogge uit het kindsdeel dat hen van hun moeder Beatrijs is aangekomen en nog van hun vader zal 
toekomen, zal voldoen, opdat Laurens en Jacob schadeloos zullen blijven. Schepenen en datum als boven. 

457. 1437 maart 24 847.Sch.Otw.149, f. 54r-3 
Goedert vander Schueren en Wouter van Ghierle hebben beloofd aan Henric Jan van Breda tot behoef van 
het godshuis van Sint Geertrui te Leuven 33¼ aartsguldens, voor de helft op Sint Jans geboorte en voor de 
helft op Remigius naastkomend. Schepenen Catwijck en Willem Lu, op palmzondag anno 36. 

458. 1437 maart 25 847.Sch.Otw.149, f. 54v-1 
Steven Tielmans Hovelmans als man van Adriana, dochter Goeswijns van Boerden heeft het derde deel dat 
hem toekomt in verschillende goederen, namelijk  
 een stuk land in Westilburg in de gemeine akkers, tussen Wouter die Becker en tussen Peter Scelaerts, 

van Ghijs Landegods tot Jan Peyman;  
 in een stuk land aldaar in die Sceyve, tussen Willem vander Schueren en tussen Peter Roy Gherijts, van 

en tot Wouter die Becker;  
 in een stuk land genaamd die Boekhamer, aldaar in die Hoeven, tussen Peter Wouter sBonten en Peter 

Aert Leyten, en tussen de gemeine plaatse, van de erfgenamen van Gherijt Peters tot de gemeine straat;  
 in een stuk land aldaar bij die Hoeven, tussen de heren van Tongerlo en tussen Wouter die Bont, van 

Wouter sBonten;  
 in een stuk land aldaar, gelegen nabij die Hoeven, tussen de heren van Tongerlo en tussen Wouter die 

Bont voors., van Wouter sBonten voors. tot Dirck Erijts;  
 in een stuk aldaar in die Hasselt, tussen Maes Stert en tussen Claus Wouter Gheenkens, van Maes Stert 

tot de gemeine straat;  
 in een stuk land een lopenzaad groot, gelegen aldaar in den Rodenberch, tussen Claus Wouter 

Gheenkens en tussen de kinderen van wijlen Peter Roy Gherijts, van Jan Wouter Gheenkens tot de 
straat;  

 in een stuk land een vierdevat groot, gelegen aldaar in den Rodenberch, tussen Jan Wouter Gheenkens 
en tussen de gemeine plaatse, van Meeus Roy Gherijts;  

 in een akker, een lopenzaad groot, gelegen aldaar in dat Ereyenvenne, tussen Jan die Beer en Gherijt 
Wouter Oedensoen, van Gherijt Wouter Oeden tot Jan die Beer;  

 in een stuk genaamd dWillenstuckske, gelegen aldaar in de Stochasselt, tussen Jan Roelofs en tussen 
de kinderen van Peter Roy Gherijts, van Henric Snijders tot Reynken Cryllaerts;  

 in een stuk land genaamd tgeloect, 26 lopenzaad groot, gelegen aldaar in de Rondehasselt, tussen Aert 
vander Amervoirt, tussen Gherijts die Bont, van Steven vander Amervoert tot de straat,  

met alle gebouwen die erop staan, verpacht aan Matheeus Goyaerts der Kynder en Jan Henric Hermans, [f. 
55r] voor een pacht van vijf mud rogge aan de verpachter. Schepenen Willem Sappeels en Henric van 
Buedel, 25 mei, maandag na Palmzondag. 

459. 1436 mei 29 847.Sch.Otw.149, f. los na 54-r-1 
Jan die Bye, zoon van Henrick meester Henrics soen heeft  
 een goed genaamd de Havesdonck, met alle toebehoren, gelegen in Haaren,  
dat hij gekocht heeft tegen Willem Scilders nadat het opgewonnen was, overgedragen aan heer Jan 
Bruystens, zijn oom?, investiet van Rethy?. Schepenen Henric Emmen van Ryel en Ghijsbrecht Korstiaens 
anno 36, 29 mei 

460. 1437 maart 25 847.Sch.Otw.149, f. 55r-1 
Matheus en Jan hebben beloofd aan Steven voors. 60 aartsguldens met tweeënhalf mud rogge op Lichtmis 
over vier jaar. Schepenen, datum als boven. 

461. 1437 maart 25 847.Sch.Otw.149, f. 55r-2 
Matheus voors. heeft tot behoef van Jan Henric Hermans voors. afstand gedaan van alle goederen in 
Westtilburg waarvan Steven Hovelmans hierboven zijn derde deel heeft verpacht, uitgezonderd een pacht 
van vijf mud rogge, dat Steven jaarlijks voldoet aan Matheeus. Geen schepenen en datum. 
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462. 1437 maart 25 847.Sch.Otw.149, f. 55v-1 
Jan Henric Hermans heeft van de helft van alle goederen die hierboven genoemd zijn afstand gedaan tot 
behoef van Mattheus voors., uitgezonderd een pacht van vijf mud rogge, welke Steven Tielman Hovelmans 
voldoet [f. 56r] Met voorwaarde dat Jan uit de goederen die hij van Matheeus heeft gekregen de helft van 
een cijns aan de hertog zal voldoen, ook van een cijns aan de kerk van Tilburg, van een pacht van drie mud 
rogge en een lopen, en een pacht van tweeënhalf mudde rogge uit de pacht van vijf mud rogge. Schepenen 
Andries Sappeels en Henric van Buedel, 25 maart, maandag na Palmzondag. 

463. 1437 maart 25 847.Sch.Otw.149, f. 56r-1 
Matheeus heeft beloofd uit de goederen die hij van Jan heeft gekregen de andere helft van de pachten en 
cijnzen te voldoen. Schepenen en datum als boven. 

464. 1437 februari 11 847.Sch.Otw.149, f. 56v-2 
Jan zoon wijlen Claus Sterts heeft van alle pachten die Claus in huwelijkse voorwaarden had gegeven aan 
Claus Sterts, zijn oudste zoon, uit  
 een goed genaamd tgoet van Heyst, gelegen in Udenhout aan de Winckel,  
waarvan Jan, Thomas, Claus junior, Kathelijn, kinderen wijlen Claus Sterts, Henrick Henrick Hubrecht Wijten 
als man van Ermgard, Herman Herman Wijten als weduwnaar van Geertruid, dochters Claus voors., Herman 
ook namens Aleid, zijn dochter bij Geertruid, tot behoef van Claus senior hadden afstand gedaan; en ook op 
een pacht van zes lopen rogge, Bossche mate welke pacht Jan Zibben vanden Schueren beloofd had aan 
Engbrecht Elyas vanden Hezeacker uit  
 een stuk land genaamd Hesseling, in Belver, tussen Dirc, zoon ridder Jan Rover, en tussen Zibben 

vander Schueren;  
 uit een stuk land genaamd die Castart gelegen aldaar, tussen Lambrecht van Luyssel en tussen Dirck 

Rover voors. en Luytgaard vander Teynden,  
welke twee stukken Jan Zibben tegen Engbrecht vanden Hezeacker voor de pacht van zes lopen had 
gekregen; en van een pacht van drie lopen rogge, welke pacht Jan Boen aan Engbrecht Elyas van den 
Hezeacker had beloofd uit  
 een stuk land in Belver genaamd de Hesseling, tussen Jan Boek voors. en tussen Dirck Rover,  
welk stuk Jan tegen Engbrecht voor die pacht van drie lopen had gekregen; en van een pacht van een 
zester rogge, welke Jan Aert Gyelijs soen had beloofd aan Engbrecht Elyas vanden Hezeacker uit  
 een stuk land genaamd die Castart, te Belveren, tussen Jan vanden Venne en tussen [f. 57r] Lambrecht 

van Luyssel,  
welk stuk Jan Aert Gyelijs tegen Engbrecht voor die pacht van een zester rogge had gekregen; en van een 
pacht van een zester rogge die Everaert Zibben vander Schueren aan Engbrecht Elyas vanden Hezeacker 
had beloofd uit  
een stuk land genaamd dat Cleyn Steltken, in Belveren, tussen Frederic Sceper en de erfgenamen van Jan 
vander Kijnder, en tussen Everarts Zibben voors.,  
welk stuk Everart van Engbrecht voor die pacht van een zester rogge had verkregen; en van een pacht van 
drie lopen rogge die Goyaert Poynenborch had beloofd aan Engbrecht uit  
 een stuk land genaamd die Stelt, in Belveren, tussen Henric Appel en tussen Goyaert voors.,  
welk stuk Goyaert tegen Engbrecht voor die pacht heeft gekregen, afstand gedaan tot behoef van 
Engbrecht, Claus en Lijsbeth, kinderen wijlen Claus Claus Sterts en Enghelberen Aert Brocken, tot behoef 
van Elisabeth en Margriet, dochters wijlen Peter Sterts zoon Claus Sterts voors. en Elisabeth Aert Nouwen, 
tot behoef van Henric van Spul als man van Elisabeth dochter wijlen Claus Sterts. Schepenen Willem de 
Becker en Willem Sappeels, maandag na Agathe, ofwel 11 februari anno 36. 

465. 1437 april 03 847.Sch.Otw.149, f. 57r-1 
Heylwich Wysscharts, weduwe Wouter Wisscharts heeft haar tochtrecht in zekere goederen waarin 
genoemde Wouter is gestorven, overgedragen aan Aert Aert van Broechoven als man van Elsbene, Marten 
Gherijt Herman Leyten als man van Yda, Aert Jan Leyten als man van Elisabeth, dochters Heylwich en 
Wouter voors., Peter Gherijt van Boerden, uit Peter [sic] en Heylwich, dochter Heylwich en Wouter voors. 
geboren. Uitgezonderd een lijfpacht van tweeënhalve mud rogge en een lijfcijns van twee aartsguldens en 
een oude boddreger. Schepenen Gherijt de Meyensvoert en Willem de Beke, 3 april, woensdag na Pasen 
anno 37.   

466. 1437 april 02 847.Sch.Otw.149, f. 57v-1 
Peter Jacob vanden Hout als man van Heylwich, dochter Henric Vendijcs heeft een vijfde deel in een pacht 
van een mud rogge, welke Gherijt Aert Vendijck jaarlijks voldoet uit  
 een halve hoeve in Udenhout op het Hooghout, tussen de H. Geest van 's-Hertogenbosch, tussen 

erfgenamen van Bruysten;  
 het vijfde deel in een beemd, genaamd Byesmans horst, in Udenhout op de Riedonk, tussen Engbrecht 

vanden Yvelaer aan beide zijde,;  
twee vijfde delen in een pacht van een halve mud rogge, die Jan Claus vander Schueren voldoet uit  
 een hoeve met alle toebehoren, in Udenhout op de Vriesdonck,  
verkocht aan Jan Henrick Vendijck zijn zwager. Schepenen Wil. Pistor en Henric van Buedel, dinsdag na 
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Pasen, namelijk 2 april. 

467. 1437 april 02 847.Sch.Otw.149, f. 57v-2 
Peter Jacobs voors. heeft beloofd aan Jan Henric Vendijcs zijn zwager een lijfpacht van negenenhalf lopen 
rogge, uit  
 twee vijfde deel van een beemd genaamd die Meertrijt, in Udenhout, tussen Jan Henric Priems in het 

westen, Jan Gyelijs in het oosten, en in het noorden aan de plaatse.  
Schepenen en datum als boven. 

468. 1437 november 14 847.Sch.Otw.149, f. los na 56-r-1 
Henric Smit zoon wijlen Henric Smeets van Corvel zoon wijlen Henric van Corvel heeft een pacht van een 
mud rogge, die Gherijt Goeswijns jaarlijks voldoet uit  
 een huis met toebehoren in Westilburg in Corvel, tussen Hubrech die Mathijs Moelners en tussen Gherijt 

voors., van de straat tot de kinderen van Peter Snijders,  
welk huis etc. Gherijt tegen Henric had gekocht voor een cijns van twee Antwerpse groten en een pacht van 
een lopen rogge aan de H. Geest van Westilburg, en voor bovengenoemde pacht van 1 mud rogge, 
overgegeven aan Kathelijn dochter heer Philips van Duvenvorde, [….] van Breda, Schepenen Gherijt 
Meyensvoert en Willem Luwe, donderdag na sint Maarten, ofwel 14 november anno 37. Meegebracht door 
schepenen . 

469. 1437 november 14 847.Sch.Otw.149, f. los na 56-v-1 
"Van het jaar 37". Verrekeningen tussen de klerk en Willem Luwe betreffende kosten van brieven. 

470. 1437 april 03 847.Sch.Otw.149, f. 57v-3 
Nadat Heylwich haar tochtrecht had afgestaan als boven, zijn haar (schoon)kinderen Aert van Broechoven, 
Aert Jan Leyten en Peter Gherijt van Boerden bijeengekomen om een erfdeling te maken. 
Aan Aert Jan Leyten is toegekomen:  
 Een stuk land genaamd den Vorstenacker, in Tilburg in de Horenvoert, drieënhalf lopenzaad en 

zesenhalf roeden groot, tussen Aert van Broechoven en tussen Gielis van Stoct, van de plaatse tot de 
goederen van Bartholomeeus die Wyt en Aert van Broechoven;  

 een stuk land drie lopenzaad en zeventien roeden groot, gelegen aldaar, tussen Daniel Jan Daniels aan 
beide zijden en een einde, aan Peter Gherijt van Boerden aan het andere eind;  

 een vierde deel in een beemd, gelegen aldaar, aan de gemeyne dijck, tussen de H. Geest van 's-
Hertogenbosch en tussen de dijk, van de H. Geest voors. tot Jan Berijs. [f. 58r]  

Hieruit gaan een cijns van vierenhalf denieren in afkorting van de hertogcijns en een pacht van tien lopen 
aan de tafel van Tilburg, en een halve aartsgulden en de kwart van een oude boddreger voor de lijfpacht die 
zij aan Heylwich hadden beloofd.  
Aan Merten is toegekomen:  
 een huis met hof en toebehoren, tweeënhalf lopenzaad groot in Tilburg in de Horenvoert, tussen Merten 

Gherijt Herman Leyten en tussen Aert van Broechoven, van Aert van Broechoven tot de plaatse;  
 een akker drieënhalf lopenzaad min drieënhalve roede gelegen aldaar, tussen Aert van Broechoven en 

tussen Peter Gherijt van Boerden, van Aert van Broechoven tot Daniel Langhdaneels;  
 een stuk land een half mudzaad min een vierdevat groot, gelegen aldaar in Horenvoert tussen Aert van 

Broechoven en tussen de gemeine plaatse, van Ghijsbrecht van Boerden tot Merten voors.;  
 een stuk land genaamd tFen, vierenhalf lopenzaad groot, gelegen aldaar tussen Aert van Broechoven en 

tussen de plaatse, van Bartholomeeus de Wijt;  
 een stuk land twee lopenzaad groot, tussen Aert van Broechoven en Peter Gherijt van Boerden, met 

beide einden aan Daniel Langhdaneels;  
 een stuk land, twee lopenzaad en een vierdevat groot, gelegen aldaar tussen Aert van Broechoven en 

tussen Jan de Vet, van Gielis van Stoct tot Daniel Langhdaneel;  
 een stuk land genaamd tHennekens, tweeënhalf lopenzaad groot, gelegen aldaar tussen Aert van 

Broechoven tussen en Ghijsbrecht van Boerden, van Ghijsbrecht voors. tot Jan Wouter Bac;  
 het vierde deel in een beemd minus het vierde deel van een zesde deel in die beemd, gelegen aldaar bij 

de gemeine dijk, tussen de H. Geest van 's-Hertogenbosch en de dijk, van de H. Geest voors. tot Jan 
Berijs.  

Hieruit gaan een cijns van negen denieren in afkorting van een cijns aan de hertog, een pacht van tien lopen 
rogge, een cijns van een halve aartsgulden met het vierde deel van een oude boddreger als lijfpacht aan 
Heylwich voors., een pacht van vijf lopen [58v]. 
Aan Aert van Broechoven is toegekomen:  
 een huis met grond en toebehoren, tweeënhalve lopenzaad groot, gelegen aldaar in de Horenvoert, 

tussen Peter G 
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 herijt van Boerden en tussen Merten Gherijt Herman Leyten, van Merten voors. tot de plaatse;  
 een stuk land, drieënhalf lopenzaad groot min drieënhalf roeden, gelegen aldaar tussen Merten en tussen 

Aert van Broechoven, van Daniel Langhdaneels tot erten voors.;  
 een stuk land, twaalf lopenaad min een vierdevat groot, gelegen aldaar tussen Merten en tussen Daneel 

Langhdaneels, van Ghijsbrecht van Boerden tot Aert van Broechoven; 
 een stuk land genaamd den Vennenkensacker, vier lopenzaad en drie roeden groot, gelegen aldaar 

tussen Daniel Langhdaneels en tussen Merten voors., met beide einden aan Daneel voors.;  
 een stuk land genaamd den Vorstenacker, drie lopenzaad groot, gelegen aldaar tussen Peter Gherijt van 

Boerden en Aert Leyten, van genoemde Peter tot de plaatse;  
 een stuk land, twee lopenzaad en een vierdevat groot, gelegen aldaar tussen Merten Leyten en tussen 

Daneel Langhdaneels, van Gielis van Stoct tot Daneel voors.;  
 een stuk land, weide en heide, tHennekens, gelegen aldaar, tussen Merten Leyten en tussen Gielis van 

Stoct, van Jan Wouter Bacs tot Ghijsbert van Boerden;  
 een stuk weide een lopenzaad groot, gelegen aldaar, tussen Peter Gherijt van Boerden en tussen Daneel 

Langhdaneel voors. en Bartholomeeus de Wijt, van Daneel voors. tot Aert Leyten;  
 een stuk land genaamd tFenne, weide en heide, gelegen aldaar tussen Daneel en tussen Merten, van 

Bartholomeeus tot aan de plaatse;  
 een vierde deel en een zesde deel in een beemd, gelegen aldaar tussen de H. Geest van 's-

Hertogenbosch en de dijk, van de H. Geest voors. tot Jan Berijs.  
Hieruit gaan een cijns van dertien en een half denieren in afkorting van een cijns aan de hertog, een pacht 
van twee mud  en vijf lopen rogge aan verscheidene personen,  een pacht van tien lopen en een halve 
aartsgulden met het vierde deel van een oude boddreger als lijfpacht [59r] aan Heylwich voors., een pacht 
van vijf lopen [58v]. 
Aan Peter Gherijt van Boerden is toegekomen:  
 een huis met hof en toebehoren, gelegen in die Horenvoert, tussen Merten voors. en tussen de gemeine 

plaatse, van Aert Leyten tot de plaatse;  
 een stuk land vierenhalf lopenzaad groot, gelegen aldaar tussen Ghijsbert van Boerden aan beide zijden 

en aan een einde, met het andere einde aan de plaatse;  
 een stuk heide genaamd dNuwelijn, gelegen aldaar, tussen Jan Wouter Bacs en tussen Aert van 

Broechoven, van Daneel Langhdaneels tot aan de plaatse;  
 een stuk land drie lopenzaad groot, gelegen aldaar tussen Merten Leyten en tussen de andere erf van 

Peter van Boerden voors., met beide einden aan Daneel Langhdaneels;  
 een stuk weide, drieënhalf lopenzaad groot, gelegen aldaar, tussen Daneel voors. aan beide zijden en 

met een einde, tot Aert Leyten aan het andere eind;  
 het vierde deel van een beemd min het vierde deel van een zesde deel in dat beemd, gelegen aldaar aan 

de gemene dijk, tussen de H. Geest van 's-Hertogenbosch en tussen de dijk, van de H. Geest voors. tot 
Jan Berijs.  

Hieruit gaan een pacht van 18 lopen rogge en een cijns van negen denieren in afkorting van een cijns aan 
de hertog, en een pacht van tien lopen en een halve aartsgulden met het vierde deel van een oude 
boddreger als lijfpacht aan Heylwich voors. Schepenen Gherijt van Meyensvoert en Willem van Beke, 3 april, 
woensdag na Pasen anno 37. 

471. 1437 april 03 847.Sch.Otw.149, f. 59r-1 
Aert, Merten, Aert en Peter hebben beloofd Heylwich te zullen geven een lijfpacht van tweeënhalve mud 
rogge en twee aartsguldens en een oude boddreger zolang zij zal leven. Schepenen en datum als boven. 

472. 1437 september 02 847.Sch.Otw.149, f. 59v-1 
Wouter en Marie, kinderen Wouter Wouter Francken bij Engelberen Wouter Ymmen hebben  
 twee vierde deel in een goed met toebehoren dat van wijlen Heylkens vander Stegen was, gelegen in 

Heukelom, tussen Herman Godert Bacs in het noorden, Peter vander Stegen in het zuiden, aan de 
gemeint van Haaren in het westen en in het oosten aan Lonijs van Erpe,  

welk goed Wouter en Marie hebben gekregen na de dood van hun moeder, en nadat hun vader zijn tocht 
had afgestaan, verkocht aan Laurens hun broer. Schepenen Gherijt Meyensvoert en Willem Luwe, de dag 
na Egidius. 

473. 1437 september 02 847.Sch.Otw.149, f. 59v-2 
Laurens voors. heeft beloofd aan Wouter en Marie 49 aartsguldens: 25 aan Wouter op Pasen naastkomend, 
en 24 aan Marie op 1 september naastkomend. Schepenen en datum als boven. 

474. 1437 september 02 847.Sch.Otw.149, f. 59v-3 
[door vochtschade en een missend deel van dit blad grotendeels onleesbaar] …. zoon Jan Willems heeft 
verkocht aan Reyner Laurens de Moelneer een pacht van …. lopen rogge min een derde deel van een 
lopen, te leveren binnen Oisterwijk, uit  
 een huis met hof en toebehoren in Heukelom, tussen …. en zijn kinderen, en tussen …, van de Harense 

gemeint tot Katherina, weduwe Godevaart Backs.  
Met voorwaarde dat genoemde pacht na de dood van [Reyner] … Heilwig en Elizabeth, zijn dochters bij 
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Elisabeth Jan Lemmens verwekt… voor een pacht van drie lopen, namelijk [verdeling van de pacht onder de 
drie dochters, o.a.:] Heilwig voor zes lopen minus het derde deel van een lopen, en  Elisabeth voor drie 
lopen. Schepenen Wil. Sappeels en Willem Beke, de dag na Egidius, anno 37. 

475. 1437 september ?? 847.Sch.Otw.149, f. 59v-4 
…. Henric Herman Leyten heeft verkocht aan Henrick Reyner die Bont een pacht van …. rogge, uit  
 een huis met hof en toebehoren in Westilburg te Corvel, tussen Ghijsbrecht Engbrecht Eliaes, en tussen 

….. Aelwijns zoen, van de gemeine straat tot [weduwe van]….. zoon van wijlen Ghijb Meynaerts en haar 
kinderen.  

Te voldoen wanneer Herman met 26 aartsguldens …. Schepenen Gherijt Meyensvoert en Willem Sappeels 
[datum onleesbaar]. 

476. 1435 april 20 847.Sch.Otw.149, f. los na 59-r-1 
Elisabeth, weduwe Jan Kuysten heeft getuigd dat zij haar zoon Merten heeft gemachtigd elf vaten bier te 
manen die de jonkheer van Boxtel schuldig is, zoals staat genoteerd op de kerfstok, plus nog een extra vat 
dat niet is genoteerd. Wanneer het geld van deze twaalf vaten is geïnd zal Elisabeth de jonker schadeloos 
houden. Schepenen Jan Jan Wijtmans en Willem die Becker, 1435 woensdag na Pasen, 20 april. 

477. 1435 juli 25 847.Sch.Otw.149, f. los na 59-r-2 
Peter Aert Leyten heeft verkocht aan Wouter Back zoon Gherijt Neven en Wouter Jan Bellaerts als voogd tot 
behoef van Jan en Ghibo, zonen wijlen Henric Ghijb Nelen [of Neven], een pacht van een half mud rogge, 
welke Peter gekregen had tegen Jan Wouter Meeus als man van Sophie. Schepenen Jan Catwijc en Willem 
Luwe, op sint Jacob anno 35. 

478. 1435 juni 29 847.Sch.Otw.149, f. los na 59-v-1 
Wijnric, Lijsbeth en Yda, kinderen wijlen Wijtman Wijnric Aerts hebben beloofd zich aan de uitspraak te 
houden door Dirck die Weert, Ghijb Wijns, zoon van Ghijsbrecht Wouter Loders en Engbrecht Vannijs 
betreffende onenigheid tussen de kinderen. Namelijk dat Wijnric en zijn nazaten 21 aartsguldens mogen 
heffen uit de gemene goederen na de dood van hun moeder, en Elisabeth 12 gulden, en dat de kinderen 
allen gelijkelijk zullen delen in deze goederen. Als tweede zal de brief die Wijnric heeft over een stuk land, 
welk stuk zijn vader aan hem verpacht had, gecanceleerd zal worden. Schepenen Heyn Nellen en Willem 
Luwe, op sint Peter en Paulus anno 35. 

479. 1435 juni 29 847.Sch.Otw.149, f. los na 59-v-2 
Peter Henric vanden Pas heeft ontvangen van Margriet, weduwe Wijtman van Burgoengien en haar drie 
kinderen [ws. uit de vorige akte]  
 het goed met toebehoren wat van Wijtman is geweest, gelegen te Heukelom,  
voor vier jaar lang vanaf mei naastkomend. Als zij na vier jaar de onderlinge geschillen niet hebben opgelost, 
houdt hij ze nog 6 jaar, voor een pacht van 4½ mud rogge jaarlijks. [gaat ook door op recto zijde] Schepenen 
en datum als boven. 

480. 1434 november 27 847.Sch.Otw.149, f. los na 59-v-3 
Jan die Meyer, zoon wijlen Jan Smeyers heeft beloofd aan Henric Henrick Nellen 7 aartsguldens minus een 
kwart van een aartsgulden, op 1 mei naastkomend, en nog 10 aartsguldens op sint Jacob eerstkomend. 
Schepenen Henric van Buedel en Dirck Nellen, 27 november anno 34. 


